
 

 

PHỤ LỤC II 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo  

và học sinh phổ thông công lập) 

 

Kính gửi: Trường THPT Lê Hồng Phong 

Họ và tên (1): .........................................................................................................  

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):  ......................................................  

Hiện đang học tại lớp:  ...........................................................................................  

Trường:  ..................................................................................................................  

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86) ..................  

 ................................................................................................................................  

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề 

nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện 

hành. 

   …..…, ngày    tháng    năm….. 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC III 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập  

theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP) 

 

Kính gửi: Trường THPT Lê Hồng Phong 

Họ và tên (2): .........................................................................................................  

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3):  .......................................................  

Hiện đang học tại lớp:  ...........................................................................................  

Trường:  ..................................................................................................................  

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng 

dẫn Nghị định 86) ...................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề 

nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế 

độ hiện hành. 

   ………, ngày …… tháng …… năm…… 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

(Dùng cho học sinh THCS, học sinh THPT học bán trú tại trường phổ 

thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn) 

 

Kính gửi: Trường THPT Lê Hồng Phong 

Họ và tên học sinh: ................................................................................................ 

Sinh ngày………….. tháng…………… năm........................................................ 

Dân tộc: ................................................................................................................. 

Thường trú tại thôn/bản……….…… xã ................. thuộc vùng: ......................... 

……………… Huyện ...............................Tỉnh………………………………… 

Năm học: 2021 – 2022. Là học sinh lớp:………… Trường: THPT Lê Hồng 

Phong, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. 

Vì lý do (chọn 1 trong 2 lý do sau): 

- Nhà ở xa trường (ghi rõ cách nơi học tập bao nhiêu km): .................................. 

- Địa hình giao thông khó khăn: □ 

Nên em không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. 

Vì vậy, em làm đơn này đề nghị nhà trường xem xét, trình cấp có thẩm quyền 

để em được hưởng chính sách hỗ trợ tiền và gạo theo quy định tại Nghị định số: 

116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, gồm: 

1. Tiền ăn □ 

2. Tiền nhà ở (đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở) □ 

3. Gạo: □ 

   ………, ngày…… tháng…… năm 20.... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—–o0o—– 

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN Ở TRỌ  

 

Kính gửi: Công an xã ………………..………….. 

 

Tên tôi là: ………………………………………. Sinh năm: ……………….. 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………….  

Do CA …………….. Cấp ngày …./…../….. 

Họ tên bố: …………………………………………………………………… 

Họ tên mẹ: ………………………………………………………………… 

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………...………… 

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………... 

Căn cứ Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính 

sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Hiện nay tôi đang 

là học sinh lớp …….. , tại trường THPT Lê Hồng Phong, do nhà ở xa trường hơn 10 km 

nên tôi phải ở trọ tại nhà trọ thuộc gia đình quản lý để thuận tiền cho việc đi học. Để 

được hưởng chế độ theo quy định, đề nghị chính quyền địa phương xác nhận cho tôi là:  

…………………………………………….. đang ở trọ tại nhà trọ.................…………… 

…………………………………………………………………………………………....... 

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu 

trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. 

Kính mong Công an xã …………………. xem xét và xác nhận thông tin về việc ở 

trọ của tôi để tôi có thể được hưởng chế độ theo quy định. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Xác nhận của Chủ nhà trọ 

…………., ngày… tháng…. năm….. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Xác nhận của công an xã 

 


