
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT THSP 

 

                   Số: 77/TB-THSP 

V/v hỗ trợ chi phí học tập học kì 1  

năm học 2021 - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày  08 tháng 11  năm 2021 

 

  

                                  Kính gửi:   

- Phụ huynh học sinh, học sinh, 

- Giáo viên chủ nhiệm. 

 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo;  

Trường THPT Thực hành Sư phạm xin thông tin đến cha mẹ học sinh, học sinh, 

giáo viên chủ nhiệm các lớp về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kì 1, năm học 2021-

2022, như sau: 

I. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: 

Theo điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ quy 

định đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập trong nhà trường bao gồm: 

1) Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; 

2) Học sinh bị khuyết tật; 

3) Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo. 

II. Hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập: 

01 bộ hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (đính kèm công văn này). 

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Ủy ban nhân dân huyện/quận (bản sao có 

chứng thực) đối với học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

- Giấy xác nhận khuyết tật của Ủy ban nhân dân xã/phường (bản sao có chứng 

thực) đối với học sinh bị khuyết tật. 

- Giấy xác nhận hộ nghèo của Ủy ban nhân dân xã/phường (bản sao có chứng 

thực) đối với học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo. 

III. Thời gian và nơi nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 

11 năm 2021. Tại văn phòng Trường THPT Thực hành Sư phạm trong giờ hành chánh 

(gặp Cô Trinh). 

Trân trọng kính chào./.  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT THSP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Minh 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại  

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) 

 

 

Kính gửi: Trường THPT Thực hành Sư phạm 

 

Họ và tên :......................................................................................................................................  

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em:.....................................................................................  

Hiện đang học tại lớp:...................................................................................................................  

Trường: Trường THPT Thực hành Sư phạm 

Thuộc đối tượng: .......................................................................................................................... 

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

để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành. 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 
Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2021 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 


