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THÔNG BÁO
V/v nộp hồ sơ cấp chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định s 53/2015/Q -TTg, ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
về chính sách nội trú đ i với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;
Căn cứ Thông tư liên tịch s 1312/2019/VBHNT X , ngày 05/04/2019 của
ộ ao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy
định tại Quyết định s 53/2015/Q -TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ về chính sách nội trú đ i với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
hà trư ng thông báo triển khai công tác xét hồ sơ cấp chính sách nội trú năm học
2021 - 2022 cho học sinh, sinh viên hệ chính quy tập trung đang theo học tại trư ng. Thủ
tục hồ sơ đề nghị cấp chính sách nội trú như sau:
I. ĐỐI TƢỢNG VÀ HỒ SƠ HƢỞNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ
1. Học sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
Hồ sơ gồm:
- ơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do U

xã cấp (bản sao có công chứng);

- Sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng).
2. Học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số là ngƣời khuyết tật
Hồ sơ gồm:
- ơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu);
- Giấy xác nhận khuyết tật do U
xã cấp hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân
cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đ i với ngư i khuyết tật s ng tại cộng đồng trong
trư ng hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (bản sao có
công chứng);
- Sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng).
3. Học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc Kinh là ngƣời khuyết tật có hộ khẩu thƣờng
trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số,
biên giới, hải đảo
ồ sơ gồm:
- ơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu);
- Giấy xác nhận khuyết tật do U
xã cấp hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân
cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đ i với ngư i khuyết tật s ng tại cộng đồng trong

trư ng hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (bản sao có
công chứng);
- Sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng).
4. Học sinh, sinh viên là ngƣời tốt nghiệp trƣờng phổ thông dân tộc nội trú
Hồ sơ gồm:
- ơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu);
- ằng t t nghiệp hoặc giấy chứng nhận t t nghiệp tạm th i trư ng phổ thông
tộc nội trú (bản sao công chứng);

ân

- Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng).
5. Học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu
thƣờng trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc
thiểu số, biên giới, hải đảo
ồ sơ gồm:
- ơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do U

xã cấp (bản sao có công chứng);

- Sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng)
* Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu s , biên giới,
hải đảo được quy định tại:
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021 – 2025;
Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 18/06/2021 của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt danh
sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025;
Quyết định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế khu
vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam.
ưu ý: ọc sinh, sinh viên thuộc diện được cấp chính sách nội trú chỉ phải làm 01 bộ
hồ sơ nộp lần đầu cho cả th i gian học tập. Riêng đ i với ọc sinh, sinh viên thuộc diện
hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy xác nhận hộ
nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét cấp chính sách nội trú cho kỳ học tiếp theo.
II. MỨC HƢỞNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ
Mức hưởng chính sách nội trú và các khoản hỗ trợ khác ược Quy định tại iều 3
Quyết định s 53/2015/Q -TTg, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
về chính sách nội trú đ i với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ
1. Thời gian nhận hồ sơ
Hạn cuối nhận hồ sơ đến hết ngày 19/11/2021 (nộp trong giờ hành chính)
ết hạn nộp hồ sơ, hà trư ng sẽ tiến hành họp, xét duyệt và ra quyết định thực
hiện chế độ chính sách nội trú. hững hồ sơ nộp sau th i gian trên sẽ không được xét
duyệt (trừ trư ng hợp hồ sơ gửi bị thất lạc và được yêu cầu làm lại)

Trư ng hợp hồ sơ nộp muộn vì lý do đặc biệt học sinh, sinh viên cần làm đơn trình
bày rõ lý do và có chữ ký xác nhận của gia đình, giáo viên chủ nhiệm để trình iệu
trưởng xem xét quyết định.
2. Hình thức nhận hồ sơ
+ Cách 1: ọc sinh, sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng ào tạo – Quản lý
ngư i học (P. 103, nhà iệu bộ), Trư ng Cao đẳng Công nghệ Tây guyên.
+ Cách 2: ọc sinh, sinh viên gửi hồ sơ qua đư ng bưu điện theo địa chỉ: Cô
guyễn Thị Thanh gân, Phòng ào tạo – Quản lý ngư i học, Trư ng Cao đẳng Công
nghệ Tây guyên, s 594, ê uẩn, P. Eatam, uôn Ma Thuột, tỉnh ăk ăk, s điện
thoại: 0262.3825.911 – 0911.017.577; ngoài bìa bưu kiện ghi rõ: hồ sơ hưởng chế độ
chính sách nội trú.
Sau khi gửi hồ sơ qua bưu điện yêu cầu học sinh, sinh viên gọi trực tiếp đến s điện
thoại trên gặp cô gân để xác nhận (trư ng hợp học sinh, sinh viên thông báo đã gửi
nhưng quá 5 ngày chưa nhận được hồ sơ do thất lạc, hà trư ng sẽ thông báo lại và cho
ọc sinh, sinh viên th i gian gia hạn nộp lại hồ sơ)
Lưu ý: Những học sinh, sinh viên khóa 19, khóa 20 đã được hưởng chính sách nội
trú trong năm 2021 không làm hồ sơ ở đợt này.
hận được Thông báo này, iệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các hoa chỉ đạo Giáo
viên chủ nhiệm triển khai đến các lớp thực hiện đúng th i gian quy định. Mọi vướng
m c liên hệ tại phòng ào tạo – Quản lý ngư i học (P.103) tòa nhà hiệu bộ hoặc s điện
thoại: 02623.825.903 – 0911.017.577 (gặp gân)./.
Nơi nhận:
- an giám hiệu ( /C)

KT. HIỆU TRƢỞNG
PH HIỆU TRƢỞNG

- Các khoa nghề;
- Phòng ế hoạch – Tài chính
- ưu: VT, T – QLNH (02)

Y Khoa Niê Kdăm

Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)
ính gửi: Trư ng Cao đẳng Công nghệ Tây guyên
ọ và tên: .................................................................................

ân tộc: .........................

gày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................
ơi sinh: ............................................................................................................................
ớp : ..................................................... …….. hóa: ......................................................
hoa:………………………………….., Mã s HSSV: ..................................................
Thuộc đ i tượng (Ghi rõ đối tượng được hưởng): ...........................................................
...........................................................................................................................................
Căn cứ Quyết định s 53/2015/Q -TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hà trư ng xem xét để cấp chính sách nội trú
theo quy định.
Xác nhận của khoa
(Quản lý học sinh, sinh viên)

…….….., ngày .... tháng .... năm …….
Ngƣời làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

