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THÔNG BÁO 

Về việc phát và thu đơn miễn giảm học phí; đơn đề nghị hỗ trợ  

chi phí học tập năm học 2022-2023. 
 
 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo về việc phát và thu đơn 

miễn giảm học phí; đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 như 

sau:  

1. Nhà trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm triển khai đến học sinh đồng 

thời gửi email cho cả lớp về chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 

tập đúng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP 27/8/2021. Thông báo này và văn bản 

liên quan được niêm yết tại bảng thông báo, đăng tải website của nhà trường và 

gửi qua email cho giáo viên chủ nhiệm. 

2. Thời gian phát và nhận đơn 

- Thời gian phát đơn: Từ ngày 12/9/2022 đến hết 23/9/2022. 

- Thời gian nộp đơn:  Từ ngày 13/9/2022 đến hết ngày 26/9/2022. 

Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.  

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.. 

3. Địa điểm phát và nhận đơn 

Phòng Tài vụ của Trường (Lầu 1, Khu A). 

4. Lưu ý 

- Áp dụng mẫu đơn miễn giảm học phí theo phụ lục II; hỗ trợ chi phí học 

tập theo phụ lục III, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo phụ lục IV. 

- Học sinh khối 11, 12 đã làm hồ sơ miễn giảm từ năm trước rồi thì được 

mang sang trừ các trường hợp hộ nghèo và hộ cận nghèo phải nộp sổ của năm 

mới (có công chứng) để bổ sung hồ sơ. 

Học sinh thuộc diện được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, 

sau thời hạn quy định trên không nộp hồ sơ xem như không có nhu cầu, mọi 

thắc mắc về sau nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết. 

 Đề nghị giáo viên chủ nhiệm triển khai cho học sinh thực hiện Thông báo 

này. Khi cần hướng dẫn, hỗ trợ thì liên hệ Bộ phận tài vụ nhà trường ./. 
Nơi nhận: 
- Website của Trường; 

- HT, các PHT; 

- Bộ phận tài vụ; 

- Email gvcn@thd.edu.vn; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn 
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