CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 04

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và
giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
Họ và tên: ……….……………………………………………………………………….………………………….……
Ngày, tháng, năm sinh: ……….……………………………………………………………………….……….…
Nơi sinh: ……….……………………………………………………………………….…………………………………
Trung cấp
53
Lớp: ……………………………..…..…………………… Hệ: ……………..…..……
Khóa: ………..……..
Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở
Khoa: ……………………………………….………………………………………………………………………………
Thuộc đối tượng: (thuộc đối tượng nào đánh dấu  vào ô trống  dưới đây)
1. Miễn 100% học phí:
1.1. HSSV là CTB, CBB, con của người bị nhiễm chất độc hóa học…

1.2. HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
1.3. HSSV mồ côi cả cha và mẹ, không có nguồn nuôi dưỡng.
1.4. HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
1.5. HS tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp.







2. Giảm 70% học phí:
HSSV là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK



3. Giảm 50% học phí:
HSSV là con cán bộ, CNVC mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động
hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.



Đã được hưởng chế độ miễn, giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng
chế độ miễn, giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):
……….……………………………………………………………………….…………………………………………….…

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này
đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và
chế độ hiện hành.
Thái Nguyên, ngày…………tháng …….…. năm 2019
Xác nhận của Khoa
Người làm đơn
(Hoặc bộ phận Quản lý sinh viên)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

