
TIẾP NHẬN ĐƠN XIN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÓ HOÀN 
CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2023 

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ xin hỗ trợ 
tài chính đối với trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 như sau: 
1. Đối tượng: 
Sinh viên KHÔNG thuộc danh sách được nhận học bổng khuyến khích học tập hoặc 
chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của chính phủ năm 
học 2022-2023 và thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây: 
- Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật; 
- Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
- Sinh viên gặp biến cố trong cuộc sống trong giai đoạn học tập tại trường như cha/mẹ 
mất; cha/ mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghiêm trọng; Cha/ mẹ thất nghiệp, gia đình 
có mức thu nhập thấp… 
2. Hồ sơ  
Sinh viên nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính cần chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn sau: 
1. Đơn xin hỗ trợ có xác nhận của địa phương theo mẫu (Bắt buộc) 
2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tàn tật/Khuyết tật (nếu có). 
3. Bản sao công chứng Giấy xác nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo do cơ quan có thẩm quyền 
cấp (nếu có). 
4. Bản sao công chứng các loại giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (Giấy chứng tử của 
bố/mẹ, Hồ sơ điều trị bệnh hiểm nghèo/tai nạn nghiêm trọng, Giấy tờ chứng minh thu 
nhập thấp….) 
Lưu ý: Nếu gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, sinh viên liên hệ Phòng Công 
tác sinh để được hỗ trợ. 
3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:  
- Thời gian: Trước ngày 09/01/2023 (trong giờ hành chính). 
- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên, P.606, Nhà A21, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
Hà Nội.  

Căn cứ trên hồ sơ/ hoàn cảnh của sinh viên; căn cứ trên nguồn kinh phí hỗ trợ tài 
chính cho sinh viên khó khăn, Nhà trường sẽ lựa chọn và thông báo danh sách sinh viên 
nhận hỗ trợ, mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ. 

Trân trọng thông báo./. 


