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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện chính sách nội trú năm học 2019 – 2020
Căn cứ vào quyết định số 53/2015/QĐ –TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học
cao đẳng, trung cấp;
Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
ngày 16 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ
Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn
thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20
tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh,
sinh viên học cao đẳng, trung cấp;
Nhà trường thông báo về việc thực hiện chính sách nội trú năm học 2019 –
2020 như sau:
I. Đối tượng
1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người
khuyết tật.
2. Sinh viên là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người
khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
II. Hỗ trợ
1. Được học bổng chính sách
a) 100% mức tiền lương cơ sở/tháng đối với sinh viên là người dân tộc thiểu
số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật;
b) 80% mức tiền lương cơ sở /tháng đối với sinh viên người dân tộc Kinh là
người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
c) 60% mức tiền lương cơ sở /tháng đối với sinh viên người dân tộc Kinh
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
2. Được hỗ trợ
a) Hỗ trợ một lần số tiền 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá
nhân như: chăn cá nhân, áo ấm (nếu cần), màn cá nhân, chiếu cá nhân, áo đi mưa và
quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo;

b) Hỗ trợ 150.000 đồng đối với sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên
đán;
c) Mỗi năm được hỗ trợ một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại:
Mức 300.000 đồng/năm đối với sinh viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn; Mức 200.000 đồng/năm đối với các đối tượng còn lại.
III. Hồ sơ cấp chính sách nội trú bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.
- Bản sao giấy khai sinh
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (phô tô công chứng).
- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của UBND
cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng trong
trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp.
- Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng).
- Giấy xác nhận xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo
IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
- Từ ngày 05/09/2019 đến 15/10/2019
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác HSSV
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Website Trường
- Website P.CTSV;CVHT
- Lưu VT.

