


PHỤ LỤC VII 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Kèm theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ) 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các sơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục) 
 

 

Kính gửi: Trường Trung cấp Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A 

Ngày, tháng, năm sinh:  12/3/2021 

Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh 

Lớp: VĂN HOÁ – chuyên ngành Khóa: 202… – 202… Khoa: (TÙY THEO NGÀNH) 

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: Nguyễn Văn B 

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): Ghi số nhà, tên đường, tổ, Khu phố/ấp… 

Xã (Phường): .......................................... , Huyện (Quận): ..............................................  

Tỉnh (Thành phố): ...........................................................................................................  

Thuộc đối tượng: Người tốt nghiệp Trung học cơ sở học tiếp lên trình độ Trung 

cấp Ngành (Ghi đúng tên ngành theo Giấy báo trúng tuyển/thông báo tuyển sinh) 

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

được xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định 

và chế độ hiện hành. 

 

                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm ............  

                                                                             Người làm đơn 

                                                                      (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

                                                                    

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC VIII 

GIẤY XÁC NHẬN 

(Kèm theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ) 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN 
(Dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập,  

tư thục; cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học tư thục) 

 
 

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội……………………………. 

Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục, cơ sở 

giáo dục thường xuyên tư thục xác nhận  

Trường:…………………………………………………………………………….. 

Xác nhận em:………………………………………………………………………. 

Hiện đang học tại lớp……………... Học kỳ:……….. Năm học………………….. 

Phần II: Dùng cho các sơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục 

Trường Trung cấp Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  

Xác nhận anh/chị:  NGUYỄN VĂN A 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ: …,  Học kỳ: …, Năm học: 202… - 202… 

Khoa: (TÙY THEO NGÀNH) khóa học: (GHI THEO BẢNG THÔNG TIN 

KHÓA HỌC) thời gian khóa học: (GHI THEO BẢNG THÔNG TIN KHÓA HỌC) 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Kỷ luật: Không 

Mức thu học phí: (Lấy Học phí đã đóng tại học kì đó chia cho 5 tháng) 

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo/Sở giáo dục và Đào tạo/Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ đóng 

học phí theo quy định hiện hành./. 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ........ tháng  …......  năm ………. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Tiến sĩ Đặng Văn Sáng 

 
(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở: gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo; học sinh học trung 

học phổ thông: gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; học sinh, sinh viên học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học: gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội. 
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