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THÔNG BÁO
Nội dung sinh hoạt lớp tuần 2 (từ ngày 12/9 đến ngày 17/9/2016)

Kính gửi: Các Khoa.
Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác học sinh năm học 20162017, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh. Phòng Đào tạo thông báo các
khoa nội dung sinh hoạt lớp tuần 2 như sau:
I. NỘI DUNG CHÍNH:
1. Xác nhận các giấy tờ có liên quan:
Thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách hổ trợ dành cho người
học, Phòng Đào tạo sẽ cấp giấy xác nhận cho học sinh khi có nhu cầu xác nhận để vay vốn
tín dụng học sinh – sinh viên; xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; nhận học bổng, khen
thưởng của các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường....
Để thực hiện tốt quy định của Nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho học sinh khi có
nhu cầu cấp giấy xác nhận, Phòng Đào tạo đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học
sinh, sinh viên như sau:
- Mẫu giấy xác nhận: học sinh, sinh viên truy cập địa chỉ Website Nhà trường:
http://www.gtvthue.edu.vn/Tin-tuc/su-kien/mau-don-xin-vay-von.htm
- Thời gian xác nhận: 02 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
- Điều kiện cấp giấy xác nhận:
+ Không thuộc diện vắng học nhiều
+ Không vi phạm kỷ luật của Nhà trường.
+ Đóng học phí đúng thời gian quy định.
- Địa điểm liên hệ cấp giấy xác nhận: Tầng 3, phía trên của Phòng giao dịch
2. Làm thẻ học sinh - sinh viên:
Để đảm bảo thực hiện nội quy, quy chế Nhà trường và công tác quản lý học sinh,
sinh viên, đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh nộp 01 ảnh 2x3 để làm thẻ
học sinh, sinh viên.
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Những học sinh, sinh viên bị mất hoặc hư hỏng thẻ đăng ký tại giáo viên chủ nhiệm
và nộp 01 ảnh gửi về Phòng Đào tạo để được cấp thẻ mới.
3. Miễn, giảm học phí:
Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo cho học sinh về chế độ miễn, giảm
học phí và hỗ trợ chi phí học tập như sau:
a. Đối tượng được miễn học phí:
1. Trẻ em học mẫu giáo; học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng.
Người từ 16 đến 22 tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang học phổ thông, học nghề, trung
cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.
3. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời
gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).
4. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là
người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định Thủ tướng Chính phủ.
5. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế
- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
6. Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.
7. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng
theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
b. Đối tượng được giảm học phí
* Giảm 70% học phí:
- Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương,
múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp.
Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, Thương binh và
Xã hội quy định.
- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là
dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy
định của cơ quan có thẩm quyền.
* Giảm 50% học phí:
- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà
cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
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- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo
quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Những học sinh thuộc một trong các diện nêu trên liên hệ Phòng Đào tạo (tổ trung
cấp tại tầng 3, khu nhà giao dịch) để được hướng dẫn làm thủ tục theo quy định.
4. Nộp học phí học kỳ I, năm học 2016-2017:
Thực hiện thông báo của Hiệu trưởng Nhà trường về việc nộp học phí học kỳ I, năm
học 2016-2017 đối với học sinh các lớp TCCN khóa 11, Phòng Đào tạo đề nghị giáo viên
chủ nhiệm triển khai cho học sinh như sau:
a. Mức thu:
- Ngành kinh tế và Kinh doanh vận tải đường bộ: 2.859.380 đồng. Trong đó:
+ Học phí:
+ Bảo hiểm y tế:
+ Bảo hiểm tai nạn:

2.350.000 đồng
457.380 đồng
52.000 đồng

- Ngành kỹ thuật (các ngành Xây dựng và Bảo trì sữa chữa ô tô): 3.259.380. Trong đó:
+ Học phí:
+ Bảo hiểm y tế:
+ Bảo hiểm tai nạn:

2.350.000 đồng
457.380 đồng
52.000 đồng

b. Thời gian nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/9/2016.
c. Địa điểm nộp: Phòng Tài chính - Kế toán (tầng 1, dãy nhà A)
II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:
Trên đây là những nội dung chính Phòng Đào tạo phổ biến để học sinh thực hiện.
Ngoài những nội dung trên, đề nghị giáo viên chủ nhiệm cần đưa thêm một số nội dung cần
thiết để đảm bảo chất lượng buổi sinh hoạt lớp.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu (để BC);
- Lưu P.ĐT.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký)
ThS. Ngô Sĩ Các
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