
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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Số:             /TB-TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

  

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

V/v Kết quả dự kiến sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội,  

hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2020-2021 
 

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội 

và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ I năm học 2020-2021 họp ngày 30/11/2020; 

Nhà trường Thông báo kết quả dự kiến sinh viên được miễn, giảm học phí, 

trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2020-2021(danh sách đính kèm) 

    Yêu cầu các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên, Chủ nhiệm lớp cho sinh viên 

kiểm tra, đối soát. Nếu có thắc mắc, kiến nghị sinh viên phản ánh trực tiếp Phòng 

Công tác sinh viên (Cô Thu) để được xem xét, giải quyết trước 16h00 ngày 

10/12/2020. Sau thời hạn trên nếu không có ý kiến phản hồi, Phòng công tác sinh 

viên sẽ trình Hiệu trưởng chính thức ký Quyết định theo các danh sách trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 

- Các phó HT (để báo cáo); 

- Các Khoa, Bộ môn, Chủ nhiệm lớp (thực hiện); 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, CTSV.TTLT. (2). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Quý Nhân 
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