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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2013 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT GIẢM HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG – HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2012 

(Đính kèm thông báo số          /TB-DSG-CTHSSV) 

I. CÁC YÊU CẦU CẦN LƯU Ý KHI NỘP HỒ SƠ XÉT GIẢM HỌC PHÍ: 

1. Sinh viên phải nộp đơn và hồ sơ trực tiếp tại Phòng CTHSSV trong thời hạn quy định. 

2. Phòng không nhận đơn, hồ sơ trong các trường hợp: gửi qua đường bưu điện; nhờ bạn gửi; quá thời hạn quy định. 

3. Sinh viên phải nộp đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu ở cả mục II và III (chi tiết bên dưới). 

Tất cả giấy tờ ở mục III: sinh viên nộp bản sao có công chứng (không quá 06 tháng), không nộp bản chính. 

4. Tất cả các hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả với bất kỳ lý do nào. 

5. Điều kiện được xét giảm: 

+ Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng năm học 2012. 

+ Đối với hệ liên thông Đại học, nhà trường chỉ xét giảm học phí cho Học kỳ I 

II. CÁC HỒ SƠ CHUNG CHO TẤT CẢ TRƯỜNG HỢP 

1. Đơn xin giảm học phí theo mẫu quy định của trường, có xác nhận của địa phương (tải về tại website của trường www.stu.edu.vn, mục 

Phòng – Ban\phòngCTHSSV\Thông tin miễn giảm học phí). 

2. Giấy xác nhận sinh viên còn đang theo học tại trường (Liên hệ Phòng Đào tạo). 

 

 

 

http://www.stu.edu.vn/
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III. CÁC HỒ SƠ RIÊNG CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ 

Mã đối 

tượng 
Đối tượng Hồ sơ cần nộp 

01 

- Sinh viên là thương binh, bệnh binh, Anh hùng Lao động 

(AHLĐ), Anh hùng Lực lượng Vũ trang (AHLLVT). 

- Sinh viên là người hưởng chính sách như thương binh. 

- Bản sao giấy khai sinh và bản sao sổ ưu đãi trong giáo dục. 

- Giấy tờ chứng minh đối tượng: 

+ Giấy chứng nhận AHLĐ, AHLLVT. 

+ Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh. 

+ Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh. 

03 

Sinh viên là người bị nhiễm chất độc hóa học, bị dị dạng, dị tật, 

không tự lực được trong sinh hoạt hay suy giảm khả năng tự 

lực trong sinh hoạt. 

- Bản sao giấy khai sinh và bản sao sổ ưu đãi trong giáo dục. 

- Biên bản giám định y khoa. 

- Quyết định trợ cấp đối với con người nhiểm chất độc hóa học. 

07 
Sinh viên dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện KT – XH đặc 

biệt khó khăn (căn cứ chỉ thị 135 và QĐ 164/2006/QĐ-TTg). 

- Bản sao hộ khẩu, thể thiện rõ thường trú trên 3 năm thuộc các khu 

vực trong QĐ số 30/2007/QĐ-TTg. 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Giấy chứng nhận dân tộc. 

08 Sinh viên tàn tật từ 21% trở lên và có khó khăn về kinh tế. - Bản sao chứng minh nhân dân. 

- Giấy giám định y khoa. 

- Giấy xác nhận kinh tế khó khăn có xác nhận địa phương. 09 Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế. 
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12 Sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước. 

- Bản sao sổ hộ nghèo / Giấy chứng nhận hộ nghèo do Phòng Lao 

động Thương binh Xã hội Quận / Huyện hoặc Sở / Thành cấp. 

- Bản sao sổ hộ khẩu. 

13 
Sinh viên thuộc diện hộ đói có mức thu nhập quy đổi bình quân 

đầu người dưới 13 kg gạo/tháng. 

- Bản sao sổ hộ đói / Giấy chứng nhận diện hộ đói của Phòng Lao 

động Thương binh Xã hội (ghi rõ mức thu nhập). 

- Bản sao sổ hộ khẩu. 

14 Anh chị em ruột cùng học tại trường. 

- Bản sao giấy khai sinh của các anh chị em đang học tại trường. 

- Bản sao sổ hộ khẩu có tên các anh chị em đang học tại trường. 

- Mỗi người nộp 01 bộ hồ sơ. 

 

 TM. BAN GIÁM HIỆU 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

 (đã ký) 

 

  

 TS. Trần Hồi Sinh 
Nơi nhận: 

- Các khoa; 

- Lưu PCTHSSV. 


