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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 786/KH-BDT Cần Thơ, ngày  04  tháng  10  năm  2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh,  

sinh viên dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ năm học 2021 - 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

01/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành 

phố. 

Ban Dân tộc thành phố đề ra kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí 

học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số năm học 2021 – 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Khuyến khích, động viên các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang học tại các trường trung cấp nghề, trung cấp 

chuyên nghiệp (chính quy); sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ chính sách đang 

học tại các trường đại học, cao đẳng có thêm điều kiện học tập ngày càng tốt hơn. 

- Nâng cao trách nhiệm phối hợp của các sở, ban ngành liên quan, các địa 

phương trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu: 

Việc xét duyệt phải đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng và không để 

sót đối tượng thụ hưởng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Điều kiện để được hỗ trợ chi phí học tập: 

a) Đối với học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường trung cấp 

nghề, trung cấp chuyên nghiệp phải có đủ các điều kiện sau: 

- Có cha mẹ là người dân tộc thiểu số; có cha hoặc mẹ là người dân tộc 

thiểu số. 

- Đang học tại các trường trung cấp nghề (dài hạn) hoặc trung cấp chuyên 

nghiệp (tập trung) trong và ngoài thành phố. 

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ. 

- Gia đình thuộc một trong các diện sau:   

+ Hộ nghèo;  
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+ Hộ cận nghèo;  

+ Hộ chính sách: là con của liệt sĩ; con của thương binh; con của Anh hùng 

Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động. 

Lưu ý: 

Các em đang học các lớp theo hệ vừa làm vừa học không thuộc đối tượng 

thụ hưởng chính sách này. 

b) Đối với sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại các trường đại học, 

cao đẳng có đủ các điều kiện sau: 

- Có cha mẹ là người dân tộc thiểu số; có cha hoặc mẹ là người dân tộc 

thiểu số. 

- Là một trong các đối tượng sau: con của liệt sĩ; con của thương binh; con 

của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động. 

- Đang học tại các trường đại học (chính quy), cao đẳng (chính quy) trong 

và ngoài thành phố. 

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ. 

Lưu ý:  

Các sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang học tại 

trường đại học, cao đẳng không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách này. 

2. Thủ tục, trình tự xét hỗ trợ: 

 Để giúp các em học sinh, sinh viên đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí học 

tập và xét duyệt đúng đối tượng thụ hưởng, đề nghị các Phòng Dân tộc, Văn 

phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn các em 

chuẩn bị các nội dung sau: 

a) Điền thông tin vào Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu) 

b) Kèm theo một trong những giấy tờ có liên quan sau đây: 

- Đối với hộ nghèo: photo sổ hộ nghèo (không cần công chứng), khi đến 

nộp đơn mang theo bản chính để đối chiếu; 

- Đối với hộ cận nghèo: photo giấy chứng nhận hộ cận nghèo (không cần 

công chứng), khi đến nộp đơn mang theo bản chính để đối chiếu; 

- Đối với hộ chính sách (con liệt sĩ, con thương binh; con của Anh hùng 

Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động): photo giấy tờ liên 

quan (không cần công chứng), khi đến nộp đơn mang theo bản chính để đối 

chiếu. 

c) Có xác nhận của BGH Trường nơi học sinh, sinh viên đang học (xác 

nhận vào Đơn đề nghị hoặc theo mẫu của Trường). 

d) Nơi nhận đơn đề nghị hỗ trợ:  
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- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ, số 30 

đường Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều. 

- Phòng Dân tộc; Văn phòng HĐND-UBND quận, huyện (nơi không thành 

lập Phòng Dân tộc). 

Ban Dân tộc không nhận đề nghị của học sinh, sinh viên không đủ các điều 

kiện nêu trên. 

3. Thời gian nhận Đơn đề nghị hỗ trợ, xét duyệt và tổ chức cấp phát: 

a) Thời gian nhận đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập từ ngày 11 tháng 10 

đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2022. 

b) Thẩm định, xét duyệt và tổ chức cấp phát:  

Sau khi tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ, Ban Dân tộc mời Tổ Công tác 

liên ngành về Dân tộc tổ chức thẩm định và tổ chức cấp phát. 

c) Mức hỗ trợ kinh phí học tập năm học 2021 – 2022: 

- Sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng bằng 60% mức lương 

cơ sở/tháng (hỗ trợ 10 tháng/năm học); 

- Học sinh đang học tại các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên 

nghiệp bằng 45% mức lương cơ sở/tháng (hỗ trợ 10 tháng/năm học). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Ban Dân tộc: 

- Triển khai kế hoạch đến Phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND-UBND quận 

huyện (nơi không thành lập Phòng Dân tộc); thông báo đến các trường đại học, 

cao đẳng, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp và các sở, ban ngành liên 

quan;  

- Tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ, tổ chức thẩm định; 

- Chuẩn bị kinh phí cấp phát cho các em đủ điều kiện nhận hỗ trợ; 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cấp phát. 

2. Đối với Phòng Dân tộc; Văn Phòng HĐND-UBND quận, huyện (nơi 

không thành lập Phòng Dân tộc): 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai tiêu chuẩn hỗ trợ chi phí 

học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đến các xã, phường, thị trấn. 

- Rà soát số sinh viên, học sinh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, 

trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp có hộ khẩu tại địa phương; phổ 

biến tiêu chuẩn; hướng dẫn các em có đủ điều kiện làm đơn đề nghị hỗ trợ đúng 

thời gian, không để sót đối tượng thụ hưởng. 

Học sinh, sinh viên đến nộp Đơn đề nghị hỗ trợ tại Phòng Dân tộc hoặc 

Văn phòng HĐND-UBND quận, huyện, khi nhận đơn phải đối chiếu, đảm bảo 

đúng tiêu chuẩn (điều kiện) quy định và trực tiếp giao hồ sơ về Ban Dân tộc 
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thành phố không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đơn, đồng thời chịu trách nhiệm 

thông báo, trả hồ sơ đến các em nếu không đủ điều kiện. 

3. Sở, ban ngành liên quan: 

Kính đề nghị các Sở, ban ngành liên quan phối hợp phổ biến tiêu chuẩn, 

hướng dẫn giúp đỡ các em có đủ điều kiện làm đơn đề nghị hỗ trợ đúng thời gian. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học 

sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ năm học 2021 – 2022./. 

(Đính kèm mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm học 2021 - 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Phòng Dân tộc quận, huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND quận, huyện; 

- Đoàn TNCSHCM thành phố; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Các Trường Đại học; Cao Đẳng; Trung cấp 

nghề, Trung cấp chuyên nghiệp; 

- Báo Cần Thơ; 

- Đài PT-TH TP Cần Thơ; 

- Lưu: VT, PCSTT, KN. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Lê Trung Kiên 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ chi phí học tập năm học 2021 -2022 

(cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ) 

  

     Kính gửi:   

  - Ban Giám hiệu Trường1 …………………………………………….. 

  - Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ. 

Tôi tên: ………………………………….…………………………. 

Sinh ngày:..…/………/……..   Dân tộc:2 ………………………. . 

Địa chỉ thường trú: ấp (KV) ……………………………….., xã (phường, thị trấn) 

…………………………………………, huyện (quận)……….……………….. , thành phố Cần Thơ.  

Số ĐT cần liên hệ: ……….……………....……… 

 Hiện là3 ………………...……..… đang học năm thứ ……..………, chuyên ngành 

…………….……. tại Trường………………......… (năm học: …………..……..). Theo hệ chính quy . 

 Gia đình tôi thuộc diện4: ………………………………………………….5 

Họ và tên cha: ………………………………………., sinh năm ................., dân tộc …….…… 

Họ và tên mẹ: ……………………….………………., sinh năm ................., dân tộc …….…… 

Nay tôi làm đơn này kính đến Ban Giám hiệu Trường cùng Ban Dân tộc thành 

phố xem xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021  để tạo điều kiện cho tôi học 

tập tốt hơn. 

     

                        

 

                                              
1 Tên trường học sinh,  đang học 
2  Khmer; Hoa; Chăm; Tày; Nùng; .... 
3 Học sinh/sinh viên: Trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp; 
4 Hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ chính sách (con  liệt sĩ; con thương binh; con Anh hùng lực lượng vũ trang; con Anh hùng Lao 

động) 
5 Pho to các giấy tờ liên quan kèm theo (không cần công chứng)  khi nộp mang theo bản chính để  đối  chiếu 

    …………………., ngày……..tháng…..năm ………. 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

XÁC NHẬN 

BGH Trường…………….………………………… 

Xác nhận Em………….……….………………….. 

là học sinh/sinh viên  đang học tại Trường 

năm học 2021-2022 (năm thứ …….) 

Ngày         tháng         năm 2021 
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