BO GIAO THÔNG VLN TAT

TRU'ONG OH HANG HA! VIET NAM
S:

33 QD-DHHHVN-CTSV

CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
Hái Phông, ngày /3 tháng T nám 2022

QUYET DNH
V viêc h tro' chInh sách nôi trul k 2 nàm h9c 2021-2022
HIU TRI1NG TRIJ'JNG DiJ HOC HANG HAl VIT NAM
Can cii' Quylt djnh so' 1756/QD-HDT ngày 02 tháng 10 näm 2020 cia Hç5i
dOng tru'&ng Tru'Ong Dgi h9c Hang hái Vit Nam v vic ban hành quy ché' to' chz,'c
và hogt dç5ng cña Tru'ông,
Can cii' Nghj djnh 81/2021/ND-CF ngày 2 7/08/2021 v vic quy djnh v cci ché'
thu, quán lj hc'c phi ddi vái ccl sO' giOo dyc thu(5c h tho'ng giáo dyc quo'c dan và
chinh sách mien, giám hQc phi, ho' trçi chi phi hQc tap, giá djch vy trong Thih virc
giáo dyc, dào tao,
Can cii' Quyê't djnh so' 53/2015/QD-TTg ngày 20/10/2015 v chInh sách ni tri
do'i vO'i hQc sinh, sinh viên hQc cao dáng, trung câ'p,
Theo d nghj cia Tru'O'ngphOng COng tác sinh viên.
QUYET DNH:
Oiu 1. Xét h tro chInh sách nôi trü k the xá k' 2 näm hoc 202 1-2022 cho 0
sinh viên h cao dng (co danh sách kern theo).
Oiu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k.
Trithng các phông: TC-HC, Dào tao, CTSV, KH-TC, Triièng Cao ding VMU,
sinh vien có ten tai Diu 1 và các dan vi có lien quan chju trách nhim thi hành
Quy& djnh
Ncii nhân:
-NhizDiu2;
- bru: VT CTSV.
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DANH SACH SINH VIEN THUQC DIN CHINH SACH NO! TRU
Hoc k 2 - Nãm hçc: 2021 - 2022
(Thrc hin Quyé't djnh s 53/2015/QD-TITg ngày 20 tháng 10 nám 2015 cia Thi tuóiig ChInhphi)
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Tong s
62060 yang A Pó Cüa

DCN62CD

Ngrii dan tc thiu s thuOc
h nghèo, cn nghèo

5

1.490.000

7.450.000

2

62200 Tong Thj Nga

LOG62CD

Ngithi dan tc thiu s thuc
h nghèo, cn ngheo

5

1.490.000

7.450.000

3

62196 Là Van Nam

CNO62CD

Ngui dan tc thiu s thuc
h ngheo, cn nghèo

5

1.490.000

8.650.000

1.200.000
Ting:

23.550.000

Bang chfr: Hai mwoi ba tr&u, nám tram nàm miwi nghIn thing ch&n.

