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1. Về miễn, 

giảm  

học phí 

 

 

 

 

 

* Đối tượng được miễn học phí: 

1.1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có 

công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 

30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể: 

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người 

hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời 

kỳ kháng chiến (nếu có); 

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 

năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 

tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu 

có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh 

hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của 

thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con 

của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học. 

 

- Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu); 

- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng 

người có công; 

- Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh… 

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh của sinh 

viên; 

- Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu. 
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1. 

Về miễn, giảm  

học phí 

 

 

 

1.2. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ 

cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

 

- Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu); 

- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã hoặc 

Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch 

UBND cấp huyện cấp; 

- Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận 

nghèo do UBND xã cấp hoặc xác nhận. 

1.3. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ. - Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy xác nhận 

của UBND cấp xã (phường). 

1.4. Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục 

đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

 

- Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh của SV. 

- Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận 

nghèo do UBND xã cấp hoặc xác  nhận. 

1.5. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể: 

(Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà 

Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, 

Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) 

-Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh của sinh 

viên; 

- Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu thường trú hoặc 

giấy đăng ký tạm trú. 

* Đối tượng được giảm 70% học phí 

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu 

số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định của cơ quan có thẩm quyền 

- Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh của sinh 

viên; 

- Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu thường trú hoặc 

giấy đăng ký tạm trú. 
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* Đối tượng được giảm 50% học phí 

- Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ 

bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên. 

 

- Bản sao chứng thực sổ hưởng trợ cấp hàng 

tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc 

mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã 

hội cấp. 

* Lưu ý: Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu 

cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải 

nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí 

học tập cho kỳ học tiếp theo. 

 

 

2. Về học 

bổng và trợ 

cấp xã hội 

(Được cấp 

trong 12 tháng) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha mẹ sống ở vùng 

cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 

hưởng mức trợ cấp 140.000đ/tháng. Sinh viên thuộc đối tượng này 

phải hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học và làm theo từng 

năm học cho đến hết khóa học. 

 

- Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu); 

- Giấy chứng nhận người dân tộc hoặc bản 

sao giấy khai sinh; 

- Bản sao công chứng Hộ khẩu; 

- Giấy chứng nhận sinh viên và cha mẹ có 

hộ khẩu trên 3 năm tại địa phương. 

2.2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa: hưởng 

mức trợ cấp 100.000đ/tháng. Sinh viên thuộc đối tượng này chỉ làm 

hồ sơ 01 lần trong suốt khóa học. 

- Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy chứng 

nhận của Phòng LĐTBXH. 

2.3. Sinh viên là người tàn tật gặp khó khăn về kinh tế, khả năng 

lao động suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật: hưởng mức trợ cấp 

100.000đ/tháng. Sinh viên thuộc đối tượng này chỉ làm hồ sơ 1 lần 

trong suốt khóa học. 

 

- Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu); 

- Giấy giám định y khoa 

* Ghi chú: Sinh viên chưa giám định y khoa 

có thể liên hệ Hội đồng y khoa, địa chỉ: 105 Bùi 

Hữu Nghĩa, Quận 5, Tp.HCM  

-  ĐT: 08.39236368 
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2.4. Sinh viên là con gia định thuộc diện xóa đói giảm nghèo, vượt 

khó học giỏi: hưởng mức trợ cấp 100.000đ/tháng. Sinh viên thuộc 

đối tượng này Sinh viên thuộc đối tượng này phải hồ sơ trong vòng 

30 ngày kể từ ngày nhập học và làm theo từng năm học cho đến hết 

khóa học. 

- Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu); 

- Bản sao sổ hộ đói nghèo hoặc giấy chứng 

nhận thuộc diện hộ đói do phòng LĐTBXH cấp 

còn thời hạn sử dụng. 

- Bảng điểm học tập và rèn luyền của học kỳ 

đề nghị nhận trợ cấp xã hội (đạt từ khá trở lên) 

3. Về hỗ trợ 

chi phí học 

tập đối với 

sinh viên là 

người dân tộc 

thiểu số 

3.1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo quy định của nhà nước 

Mức hỗ trợ: 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không 

quá 10 tháng/năm học/sinh viên 

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo 

mẫu); 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 

do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản sao 

công chứng) 

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng) 

4. Về chính 

sách ưu đãi 

4.1. SV là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh hoặc là con 

của người được hưởng chính sách như thương binh. 

4.2. Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị mắc bệnh 

hiểm nghèo do nhiễm chất độc hóa học, bị suy giảm khả năng tự lực 

trong sinh hoạt hoặc không tự lúc được trong sinh hoạt. 

4.3. Sinh viên là con của người hoạt động CM trước tháng Tám 

năm 1945; con của bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con của Anh hùng lực 

lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến. 

4.4. SV là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, 

thương/bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đi học. 

- Đơn xin hưởng trợ cấp ưu đãi; 

- Giấy chứng nhận là con của đối tượng 

chính sách  do phòng LĐTBXH cấp; 

- Giấy tờ chứng minh đối tượng chính sách. 

Mức hưởng chính sách ưu đãi phụ thuộc 

và từng đối tượng và được Phòng LĐTBXH 

tại địa phương cấp. 

5. Vay vốn 

ngân hàng 

- Sinh viên bậc Đaị hoc̣, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông lên đaị hoc̣ 

hệ chính quy tại Trường. 

* Sinh viên phải làm đơn vào đầu mỗi học kỳ của năm học. 

 

Sinh viên tải mẫu đơn tại Trang Web:  

 http://hcmufa.edu.vn (mục Các mẫu giấy tờ 

cho sinh viên). 

SV nộp “Giấy xác nhận vay vốn” đã khai 

đầy đủ thông tin về Phòng CTCT&QLSV 
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6. Các loại xác 

nhận khác 

- Xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; khai thuế thu nhập cá nhân 

cho Cha hoặc Mẹ; mua vé xe buýt; đi làm thêm ngoài giờ học; nhận 

học bổng trợ cấp tại địa phương… 

- Xác nhận bổ túc hồ sơ đi du học, du lịch ở nước ngoài. 

  

Sinh viên xin Giấy xác nhận tại Phòng Công 

tác chính trị và quản lý sinh viên.  

* Lưu ý: 

- Trường hợp sinh viên xin xác nhận bổ túc 

hồ sơ đi du học và du lịch ở nước ngoài cần bổ 

sung thêm đơn xin xác nhận (theo mẫu tại trang 

Web http://hcmufa.edu.vn (mục Các mẫu giấy 

tờ cho sinh viên) và có xác nhận của gia đình. 

- Sinh viên xin giấy xác nhận mua vé xe buýt 

cần bổ sung thêm 01 ảnh 3x4. 
 

* Lưu ý:  Sinh viên cần xuất trình Thẻ sinh viên khi đến nhận lại các loại giấy xác nhận tại Phòng Công tác chính trị và Quản lý 

sinh viên. Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để được giải đáp và 

hướng dẫn cụ thể. 

 

 PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN 
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