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của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
 (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) 

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. 

 

Họ và tên:................................................................................................................ 

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ 

Nơi sinh:.................................................................................................................. 

Lớp:.......................................................................... Khóa:....................................  

Khoa:...................................................................................................................... 

Mã số sinh viên:....................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ:...................................................................................................  

Thuộc đối tượng miễn, giảm học phí (ghi rõ đối tượng):………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

Đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ 

miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):…………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề 

nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định hiện 

hành. 

   Bắc Giang, ngày...... tháng ….. năm…... 

Người làm đơn  

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 
(Dùng cho HSSV đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. 

Họ và tên HSSV:.................................................... Dân tộc:................................ 

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................... 

Quê quán:............................................................................................................. 

Lớp:........................................................................ Khóa:...................................  

Khoa:.................................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ:...................................................................................................  

Mã số học sinh, sinh viên:.................................................................................... 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 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):....................................................................................................................... 

 Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để cấp chính 

sách nội trú theo quy định. 

  

Xác nhận của Khoa 

(Quản lý học sinh, sinh viên) 

…….., ngày .... tháng .... năm ……. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(Dùng cho HSSV đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. 

Họ và tên HSSV:...................................................... Dân tộc:................................ 

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................... 

Quê quán:............................................................................................................... 

Lớp:.............................................................................. Khóa:..................................  

Khoa:........................................................................................................................ 

Điện thoại liên hệ:...................................................................................................  

Mã số học sinh, sinh viên:....................................................................................... 

Thuộc đối tượng: :................................................................................................... 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

25/8/1998 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với 

học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà 

trường xem xét để cấp trợ cấp xã hội theo quy định. 

 

Xác nhận của Khoa 

(Quản lý học sinh, sinh viên) 

…….., ngày .... tháng .... năm ……. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG 

VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

 

Tôi là................................................................................................................. … 

Ngày sinh:.................................................... Nam/Nữ;  Dân tộc:………………. 

Sinh viên lớp....................................................Số điện thoại cá nhân:…………………. 

Khóa.................................................................Khoa......................................................... 

Ngày nhập học:…………………………………………………………………………. 

Trường:.............................................................................................................................. 

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................ 

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ......................................................... 

ngày cấp: ……………………………………………………………........................... nơi 

cấp: ............................................................................................................................. 

Điện thoại liên hệ:...................................................................................................  

Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí 

sinh hoạt quy định tại Nghị định số 116/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. 

Tôi xin được đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh 

hoạt đối với sinh viên sư phạm theo chỉ tiêu thuộc đối tượng giao nhiệm vụ. 

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính sách bồi hoàn kinh phí 

hỗ trợ tại Nghị định. 

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định, tôi xin 

cam kết bồi hoàn số tiền hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được nhận theo 

đúng quy định tại Nghị định và quy định của pháp luật hiện hành. 

 

  

Ý KIẾN GIA ĐÌNH 

......, ngày .... tháng.... năm.... 

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

 tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang) 

 

Kính gửi:   

- UBND huyện/thành phố1………………………..; 

- UBND xã, phường, thị trấn2 ……………………..; 

 

Họ và tên:3 ………………………………….  Dân tộc:……..…..   Nam/nữ: .…… 

Ngày, tháng, năm sinh:4……………………………………………………….….. 

Nơi sinh:5 ………………………………………………………………………….. 

Số Thẻ CCCD/CMND:  …………………….….; Ngày cấp: ……………..……..;  

Nơi cấp: ……………………………………………………………………….….. 

Hộ khẩu thường trú:6 ……………………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………… 

Số tài khoản (nếu có): …………………………tại: .……………………………… 

Mã số học sinh, sinh viên:7 ………………………………………………………… 

Thuộc đối tượng: (Đánh dấu X vào ô vuông để xác định rõ đối tượng) 

Học Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu sốcó hộ khẩu thường trú trên địa bàn 

huyện/thành phố, tốt nghiệp THCS, THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp,tiếp tục học trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng  

Học Học sinh, sinh viên là người thuộc hộ nghèocó hộ khẩu thường trú trên địa bàn 

huyện/thành phố, tốt nghiệp THCS, THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, tiếp tục học trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng. 

Học Học sinh, sinh viên là người thuộc hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn 

huyện/thành phố, tốt nghiệp THCS, THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, tiếp tục học trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng. 

                                                 
1 Ghi tên huyện hoặc thành phố (VD Lục Nam). 
2 Ghi tên xã, phường (VD Trường Sơn). 
3 Viết đầy đủ họ và tên bằng chữ in hoa.  
4 Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh theo ký tự: xx/xx/xxxx (VD: 01/01/2006). 
5 Ghi nơi sinh theo thông tin trong Giấy khai sinh. 
6 Ghi địa chỉ thường trú hiện tại. 
7 Ghi mã số định danh của học sinh, sinh viên. 



 

        Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện/thành phố, tốt nghiệp THCS tại 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày 

được cấp bằng tốt nghiệp, tiếp tục học trình độ trung cấp. 

Hiện là học sinh, sinh viên: Lớp:8 ……………………………………....…….……  

Khoa:9………………………………..……….Khóa:10 ……………………………. 

Trình độ đào tạo: …………………….; Hình thức đào tạo: ……………….……...... 

Cơ sở GDNN (Ghi tên cơ sở GDNN): ………………………………………..……. 

Đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số… /2021/NQ-HĐND ngày…./…./2021 

của Hội đồng nhân tỉnh Bắc Giang, tôi thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ học 

phí và chi phí học tập từ ngày ….. tháng … năm …….. đến ngày ….. tháng … năm …... 

Tổng thời gian tôi đã tham gia khóa học và chưa được hưởng chính sáchtheo Nghị quyết 

này là ………. tháng (Có Giấy xác nhận của cơ sở GDNN gửi kèm theo). 

Đề nghị UBND xã, phường, thị trấn ……………….. xác nhận và UBND huyện, 

thành phố …………………………. xem xét chi trả kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học 

tập cho tôi theo quy định. 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

..….., ngày .... tháng .... năm……. 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ 

PHƯỜNG/THỊ TRẤN….  
(Ký, đóng dấu) 

 

…….., ngày .... tháng .... năm ……. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Tên lớp đang theo học. 
9 Tên khoa đang theo học. 
10 Tên khóa học đang theo học. 



 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GDNN 

 

Cơ sở GDNN:  Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.  

Địa chỉ trụ sở chính: xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

Địa điểm đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: xã Quế Nham, huyện Tân Yên. 

Xác nhận anh/chị:  ……………………………………….…….…….….………… 

Hiện là học sinh, sinh viên: Lớp: ………… .……………………….…….………. 

Khoa:……….……………………………………………… Khóa …..…………... 

Thời gian khóa học dự kiến: Từ tháng ……. năm …….…. đến tháng ……. 

năm……...; Tổng thời gian khóa đào tạo dự kiến…… tháng, tương ứng …….năm học. 

Trình độ đào tạo: …………………….; Hình thức đào tạo: ……………….…….… 

Thuộc đối tượng:Học sinh tốt nghiệp (THCS/THPT) ……………. tại cơ sở giáo 

dục ……………………………………. trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 01 

năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, tiếp tục học trình độ (trung cấp/cao 

đẳng) …………….. của trường. 

Đang tham gia học năm thứ …….. tại ……………………………………….., địa 

chỉ đào tạo …………………………………………………….………………………...... 

Thời gian tham gia khóa học thực tế trong năm học ……… là …….. tháng. 

Kỷ luật: ………………………….. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). Thời gian bị 

đình chỉ học tập: ………. tháng (nếu có). 

Đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số… /2021/NQ-HĐND ngày…./…./2021 

của Hội đồng nhân tỉnh Bắc Giang, học sinh, sinh viên ……………. thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập kể từ ngày ….. tháng ….. năm 

….. đến ngày ….. tháng ….. năm …... là ………. tháng. 

Những thông tin trên đây là đúng. Nếu sai, cơ sở GDNN: Trường Cao đẳng Ngô 

Gia Tự Bắc Giang hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

  
…………..….., ngày .... tháng .... năm……. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu) 

 



 



TRƯỜNG CĐ NGÔ GIA TỰ             

KHOA............................................. 
 

            

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN 

Đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập 

Học kỳ:...................………………………………………..Năm học................................................................................ 

Ngành học:............................................................................... Khoá học:……………………………………………… 

                

STT Họ đệm Tên 
Ngày 

sinh 
Lớp 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ 

khẩu 

thường 

trú 

Kết quả học tập Kết quả rèn luyện 
Mức 

học 

bổng 

Ghi 

chú 
Điểm 

TBC  

TĐ4 

Điểm 

TBC  

TĐ10 

Xếp 

loại  

Điểm 

rèn 

luyện 

Điểm  

NDI 

Xếp 

loại  

                                

                                

                

 Ấn định danh sách này có .............. HSSV.            

 Trong đó:  - Mức HB Xuất sắc: ........... HSSV, chiếm ..........%.      

   - Mức HB Giỏi: .................. HSSV, chiếm ..........%.      

   - Mức HB Khá: ................. HSSV, chiếm ..........%.      

         Bắc Giang, ngày....... tháng ......... năm.............. 

 PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH  TRƯỞNG KHOA  NGƯỜI LẬP 

 ( Ký, ghi rõ họ tên)  ( Ký, ghi rõ họ tên)  ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 * Hồ sơ gồm có:             

 + Danh sách HSSV đạt tiêu chuẩn nhận HB KKHT sắp xếp theo thứ tự từ HSSV đạt HBKKHT cao đến thấp (theo mẫu gửi kèm); 

 + Bảng điểm của từng HSSV hoặc xác nhận HSSV không bị thi lại lần 2 hoặc điểm dưới 5.5 (do Phòng Đào tạo-NCKH cung cấp); 

 + Biên bản xét duyệt và đề nghị của Khoa;            

 + Các đơn vị gửi hồ sơ về Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT cấp Trường (bản in có đủ chữ ký cho đủ các thành viên Hội đồng);  

 

+ Các khoa lập trên excel theo đúng mẫu gửi kèm theo định dang: font Times New Roman, size 12; ngày sinh: 20/12/2002; lẻ 02 số 

thập phân, dùng dấu "," (phẩy) và gửi 01 bản điện tử về phòng Hướng nghiệp- CTHSSV qua email: huongnghiepcthssv@gmail.com./. 

 


