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THONG B¢O 
Vé viÇe huong dån làm hô so, thù tye giäi quyét ché doÙ ho tro chi phi hÍe tp theo 

Quyêt dinh 66/2013/QÐ-TTg cho sinh viên hinh thúre �ào t¡o chính quy 
khóa 2018 n�m 2022 

Kinh gúi: Các khoa dào t¡o ehinh quy 

Can e Quy�t dinh só 66/2013/QD-TTg cua Thù tuong Chinh phù ngày 11 
tháng I1 nàm 2013 vé viÇc Quy dinh chinh sách hÑ trg chi phi hoc tp dói vÛi sinh 
viên là nguoi dân tÙc thiêu sô hÍc t¡i các co sÝ giáo dåc d¡i hoc: 

Can cr Thong tu só 35/2014/TTLT-BGDÐT-BTC ngày 15 tháng 10 n�m 2014 
cua Lien BÙ Giáo dåe và �ào t¡o và BÙ Tài chính huÛng dân thre Quyêt dËnh só 

66/2013/QD-TTg ngày 11 tháng 11 n�m 2013 cua Thù tuóng Chinh phù quy dinh 
chinh sách hô tro chi phi hÍc tp dôi vói sinh viên là nguoi dân tÙc thieu sô hÍc tai các 
co so giáo dåc d¡i hÍc: 

De dam b£o quyên loi và chê dÙ chinh sách cho sinh viên theo dúng quy dinh 
hiÇn hành, Nhà truÝng huóng dân vê �ôi tuong, hô so, thù tåc giai quyêt chè �Ù hô tro 
chi phi hÍe tp cho sinh viên hinh théc dào t¡o chính quy khóa 2018 nam 2022 nhu 
Sau 

1. Dôi tuong: Sinh viên là nguoi dân tÙc thiêu sô thuÙc hÙ nghèo, hÙ cân nghèo 
theo quy dËnh cça Nhà nuóc. 

2. Hô so bao gôm: 
- Giây khai sinh (Ban sao có công chéng): 
- Giây chúng nhn hÙ nghèo, hÙ cân nghèo n�m 2022 do üy ban nhân 

dân xã, phuong, thË trân câp (Bän sao có công chéng). 
3. Thoi gian và hinh théc nÙp ho so: 
Thoi gian: Tiù ngày 25/5 dên hêt ngày 31/5/2022 
- Hinh théc: 

Buóc 1: Sinh viên gui don, hô so t¡i �Ëa chi: http://connections.hanu.vn /Hành 
chinh mÙt cua. 

Buóc 2: Sau khi Nhà truong xét duyÇt ho so true tuyên, sinh viên nÙp hô so 
trure tiêp tai Phong Công tác Sinh viên và Quan hÇ doanh nghiÇp. Phòng 103- nhà C 
Diên thoai liên hÇ: 0988141078 (Cô Hà ThË Thúy) 
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