
 
  

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 
 Số:    1084/TB-ĐHM-CTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2016 

 
 THÔNG BÁO 

Về việc xét, cấp Học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất  
do bão và lũ lụt tại một số tỉnh miền Trung năm 2016.  

 
 

Căn cứ Tờ trình số 417/CTSV ngày 18/10/2016 của Phòng Công tác sinh viên đã được 
Ban giám hiệu phê duyệt về việc chi học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất do bão và lũ lụt cho 
các sinh viên có hộ khẩu tại một số tỉnh miền Trung năm 2016;  

Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng hỗ trợ khó khăn đột 
xuất do bão và lũ lụt cho các sinh viên có hộ khẩu tại một số tỉnh miền Trung năm 2016, cụ 
thể như sau:  

1. Đối tượng:  
- Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học còn trong thời hạn đào tạo theo quy 

định của Trường (khóa 2012-ngành Xây dựng, 2013, 2014, 2015, 2016).  
- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại 06 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị, 

Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế. 
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do bão và lũ lụt.  

2. Mức học bổng hỗ trợ: 1.000.000 đ/suất. Số suất (dự kiến): 300 suất  

3. Hồ sơ xét, cấp học bổng:  
- Đơn xin cấp Học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất do bão và lũ lụt năm 2016. 
- Bản sao có công chứng Hộ khẩu thường trú 
- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn do bão và lũ lụt năm 2016 được chính 

quyền địa phương cư trú xác nhận (nếu có) 

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 
- Thời hạn sinh viên hoàn tất và nộp hồ sơ: đến hết ngày 08/11/2016 (thứ 3). 
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên – Phòng 214, gặp anh Thái Hữu Phú.  

Đề nghị các sinh viên có quan tâm thực hiện tinh thần thông báo này. 
Trân trọng. 
 

 KT.HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

         (đã ký) 
 
  
 Nguyễn Thành Nhân 

 Nơi nhận: 
 - Các khoa (để t/b); 
 - Lưu: VT, P.CTSV. 

 


