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 Số:  55 /TB-CTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 3  năm 2016 

THÔNG BÁO  
Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí cho sinh viên  

thuộc diện có đất bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ văn bản số 1782/HD-LĐTBXH ngày 19/04/2007 của Sở Lao động-Thương 
binh và Xã hội TP. HCM  về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho sinh 
viên các trường cao đẳng, đại học thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự 
án đầu tư  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;  

Phòng Công tác sinh viên thông báo v/v nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí cho sinh 
viên thuộc đối tượng của Quỹ 156 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 
1. Đối tượng: 

- Là sinh viên các lớp hệ chính quy bậc đại học đang trong thời gian đào tạo tại 
trường (không áp dụng với sinh viên hệ chính quy bậc liên thông từ cao đẳng lên đại học 
và bậc đại học văn bằng thứ hai). 

- Là thành viên hộ dân trong khu vực giải tỏa (bị thu hồi đất) để thực hiện quy hoạch 
thuộc các dự án đang tiến hành công tác bồi thường nhưng chưa thực hiện xong (bồi 
thường dở dang) và các dự án đầu tư mới (không phân biệt loại dự án hoặc chủ đầu tư dự 
án), có nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp hợp pháp, hợp lệ bị thu hồi toàn bộ, có hộ khẩu tại 
thành phố Hồ Chí Minh hoặc gốc thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có đủ điều kiện nhập hộ 
khẩu thành phố theo quy định; được Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận-Huyện đưa 
vào danh sách hộ dân được đền bù giải tỏa theo từng dự án quy hoạch được duyệt. 

- Không thuộc đối tượng đang thụ hưởng chính sách ưu đãi của hộ nghèo, hộ chính 
sách (thương binh, liệt sĩ…) 
 2. Mức hỗ trợ: 
- Sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ 156 được xem xét hỗ trợ 50% học phí 

(bằng hình thức hoàn trả 50% học phí) trong mỗi năm học. 
- Việc xét hỗ trợ học phí đối với sinh viên thuộc đối tượng Quỹ 156 được thực hiện 

theo từng năm học và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 năm học. 
3. Thủ tục và thời gian nhận hồ sơ: 

- Sinh viên đến liên hệ nộp hồ sơ cần mang theo các thủ tục sau: 
 Giấy đề nghị hỗ trợ học phí (theo mẫu số 2/GDĐT-156 đính kèm thông báo) 

có xác nhận của UBND phường – xã nơi có đất bị thu hồi. 
 Bản sao giấy nộp tiền học kỳ III năm học 2014 – 2015 và học kỳ I, II năm 

học 2015 – 2016. 



- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2016 (Quá thời 
hạn quy định sinh viên sẽ không được giải quyết xét hỗ trợ học phí) 

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (P.009), 97 Võ Văn Tần, Phường 6, 
Quận 3 (Điện thoại: 08.9302146 hoặc 08.9300210 (số nội bộ 200). Email: 
thao.ptp@ou.edu.vn) 

 
 TRƯỞNG PHÒNG 
 (Đã ký) 
 
 Tạ Thị Lan Anh 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu “để báo cáo”; 
- Các Khoa “để thông báo”; 
- TTQLHTTT “để cập nhật website”; 
- Lưu: VT. 


