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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  08 tháng 12 năm 2017 

         

THÔNG BÁO 

V/v nhận hồ sơ hỗ trợ học phí cho HSSV thuộc diện hộ gia đình có đất bị thu hồi  

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2017-2018 
 

 

Căn cứ công văn hướng dẫn số 1783/HD-LĐTBXH ngày 19/04/2007 của Liên Sở Lao 

động – Thương binh xã hội và Sở Giáo dục & Đào tạo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học 

phí cho HSSV thuộc diện hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa 

bàn TP. Hồ Chí Minh (Gọi tắt là quỹ 156); 

Căn cứ quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/08/2017 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại “Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có 

đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố” thành “Quỹ hỗ trợ giải 

quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành 

phố” và công văn số 4409/GDĐT-KHTC ngày 27/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc triển khai thực hiện quyết định này; 

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng Công tác Chính trị - HSSV 

thông báo đến HSSV việc nhận hồ sơ hỗ trợ học phí, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng được hỗ trợ học phí: 

HSSV bậc Trung cấp khóa 2016 và bậc Cao đẳng khóa 2015, 2016 có hộ khẩu tại 

TP.HCM thuộc diện gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP. 

Hồ Chí Minh và được Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận, Huyện đưa vào danh sách 

được đền bù giải toả theo từng dự án quy hoạch được duyệt. 

2. Mức hỗ trợ học phí: theo quy định của Quỹ 156 

- Đối với Sinh viên bậc Cao đẳng: 50% mức đóng học phí / khóa học (03 năm).  

- Đối với Học sinh bậc Trung cấp: mức hỗ trợ đào tạo nghề tối đa không quá 3.000.000 

đồng / khóa học. 

Lưu ý:  HSSV được hỗ trợ học phí 01 ngành học duy nhất trong thời gian không quá 03 

năm đối với bậc Cao đẳng và 02 năm đối với bậc TCCN. 

3. Thủ tục xét hỗ trợ học phí: 

- Giấy đề nghị hỗ trợ học phí (mẫu đính kèm) có xác nhận của địa phương.  

- Biên lai thu học phí. 

HSSV nộp hồ sơ về Phòng Công tác Chính trị - HSSV (gặp Cô Trâm) trước 16h00 

ngày 02/01/2018. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HSSV 

  

 (Đã ký) 

 

 Nguyễn Thị Diễm Ý 

Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo); 

- Các Phòng, Khoa (để phối hợp); 

- GVCN/CVHT, HSSV (để thực hiện); 

- Lưu HC-SV. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẫu số 2/GDĐT-156 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN HỌC PHÍ 

(Dành cho đối tượng có đất bị thu hồi) 

Năm học : 20___  -  20___ 

 

Kính gởi: Hiệu trưởng Trường ……………………………………………………………………………… 

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ nơi thu hồi đất: ……………………………………………………………………………... 

Là (cha, mẹ) của HSSV: …….………………………………………………………… 

Hiện đang học lớp: ………………………… Khoa  ..........................................................................  

Tôi đề nghị Hiệu trưởng Trường xác nhận con tôi đang học tại trường để con tôi được hỗ trợ tiền học 

phí theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.  
 

                       Ngày ……… tháng ……… năm ……… 

                       Người làm đơn 

                       (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của UBND phường-xã về đối tượng có đất bị thu hồi: 

Hộ (Ông, Bà):………………………… Địa chỉ nơi thu hồi đất: ……………………………………………. 

Thuộc diện hộ bị thu hồi đất của địa phương để thực hiện dự án: …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Quý trường giải quyết hỗ trợ tiền học phí theo quy định tại Quyết định số 156/2006/QĐ-

UBND ngày 27/10/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

                                                                         ………………, ngày ……… tháng ……… năm ……… 

                                                                                                                  TM.UBND phường-xã 

                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Ban Giám hiệu trường 

Sinh viên:……………………………………………………………Lớp: …………………………………. 

Khoa:  ..............................................................................................................................................................  

Số tiền học phí được nhà trường hỗ trợ 50% của cả năm học là:   

 
      Xác nhận của Khoa đào tạo: 

…………………………………………………… 

.…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

                      (Ký và ghi rõ họ tên) 

…………...…, ngày …….. tháng……. năm ………..… 

Hiệu trưởng 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

          ………………………………….                                        ………………………………… 
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