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Hướng dẫn  

Cách làm hồ sơ miễn giảm-đối tượng Tốt nghiệp THCS 

Học sinh làm hồ sơ miễn giảm nộp về Phòng LĐTB&XH  

Quận/huyện …. (nơi thường trú) để nhận hỗ trợ miễn giảm  

theo nghị định 81/2021/NĐ-CP của chính phủ 

1.  Hồ sơ nộp Phòng LĐTBXH: 

Đây là hồ sơ nhà trường căn cứ vào những học sinh đã nhận được hỗ trợ. 

- Đơn xin xác nhận miễn giảm học phí (Phụ lục 7) 

- Giấy xác nhận miễn giảm (Trường cấp) (Phụ lục 8) 

- Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo chứng thực) 

- CMND/CCCD (Photo chứng thực) 

- Giấy khai sinh bản sao (Photo chứng thực) 

- Hộ khẩu/KT3 (Photo chứng thực) 

- Hóa đơn học phí (bản chính) (Trường hợp học sinh làm mất biên lai thì 

phải có giấy xác nhận đã hoàn thành học phí tại Trường) 

2. Hướng dẫn ghi Đơn 

- Link tải mẫu Đơn xin xác nhận miễn giảm học phí (Phụ lục 7) và hướng 

dẫn (kèm theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP): 

http://bachkhoahcm.edu.vn/88-tra-c-u-thong-tin/287-mau-don.html 

3. Liên hệ Phòng LĐTBXH:  

- Phụ huynh và học sinh cần lưu ý khi lên Phòng LĐTB&XH nộp hồ sơ: 

o Thời gian nộp hồ sơ cho các học kỳ/năm học 

o Thời gian nhận hỗ trợ 

o Đặc biệt cần hỏi kỹ khi nộp hồ sơ thì cần những giấy tờ… cụ thể 

(Vì quy định của mỗi địa phương một khác) tránh trường hợp phải 

đi lại nhiều. 



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: VH12001 Khóa: 2021 – 2024  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) 

                                                                    

 

 

 

 
  


