
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

HK…….. Năm học:…………………. 
 

 

Kính gủi:  - Ban Giám hiệu Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

- Phòng Công tác sinh viên. 
 

Họ và tên sinh viên: ………………………………………………Nam/nữ:……… 

Sinh ngày: …………………………………………Dân tộc:……………………… 

Ngành học:…………… Khoa:………………..Khóa:……………………………… 

Hệ:…………………………………………MSSV………………………………… 

Điện thoại:…………………………… Email:……………………………………… 

Số CMND:…………………………Ngày cấp…….………… Nơi cấp:…………… 

Đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ) tại xã/phường/thị trấn: ................................  

huyện/quận/thị xã: .......................................  tỉnh/thànhphố: .........................................  

Em đề nghị Nhà trường xét cho em được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của 

Nhà nước. Em xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trong đơn và 

trong các giấy tờ kèm theo, nếu sai, em xin chịu kỷ luật của Nhà trường và xin trả lại số 

tiền trợ cấp, nếu đã nhận. 

Đối tượng (Đánh dấu X vào ô trống tương ứng): 

1. Là sinh viên dân tộc ít người sống ở vùng cao:   

Các giấy tờ kèm theo (đánh dấu “x” vào ô  tương ứng): 

 Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu của gia đình, trong đó có tên của sinh viên hoặc 

bản sao giấy khai sinh 

 Giấy chứng nhận của UBND xã/phường/thị trấn về thời gian cư trú của sinh viên. 

 Giấy tờ khác (nếu có): 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

2. Con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:  

Các giấy tờ kèm theo (đánh dấu “x” vào ô  tương ứng): 

 Giấy xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy chứng tử 

của Cha và Mẹ 

 Bản sao giấy khai sinh 

 Giấy tờ khác (nếu có):  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

3. Sinh viên tàn tật 41% trở lên và gặp khó khăn về kinh tế:       

                   Các giấy tờ kèm theo (đánh dấu “x” vào ô  tương ứng): 

 Bản sao chứng thực Biên bản giám định y khoa. 



 Giấy xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn về hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 

       Giấy tờ khác (nếu có): 

4. Có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập:  

- Nếu đang học ở học kỳ 1, thi tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) loại: ...................  

- Nếu đang học từ học kỳ 2 trở lên, đối với học kỳ liền kề trước:  

+ ĐTBHT ........................................................................................................................  

+ Số môn học không đạt .................................... +  XLRL............................................. 

Các giấy tờ kèm theo (đánh dấu “x” vào ô  tương ứng): 

 Giấy chứng nhận hộ nghèo (còn thời hạn) hoặc hộ có thu nhập tối đa bằng 

150% thu nhập của hộ nghèo (còn thời hạn) của UBND xã/phường/thị trấn. 

 Bảng điểm học tập của học kỳ liền kề trước, nếu đang học từ học kỳ 2 trở lên. 

       Giấy tờ khác (nếu có): 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

           

 

…………………ngày ….. tháng …… năm……     

      Xác nhận của GVCN                                       Người làm đơn      

                      ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:  

Các đối tượng 2,3,4 nhận mức trợ cấp: 100.000đ/tháng  

Đối tượng 1 nhận mức trợ cấp: 140.000đ/tháng 


