CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
QUỸ KHUYẾN HỌC

Đồng Nai, ngày ….. tháng …. năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN HỖ TRỢ KHUYẾN HỌC
Kính gửi: Qũy khuyến học
I. GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
* Họ và tên: ......................................................................................................................................
* Mã số sinh viên:.............................................................................................................................
* Lớp:……………………….. Ngành đào tạo: ....................................................................................
* Khoa:…………………………………………
* CMND số:..................................ngày cấp................................. Nợi cấp .........................................
* Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................................
* Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................
* Điện thoại: Di động…………………………Cố định:.………….…….Email: ......................................
II. NHU CẦU HỖ TRỢ:
* Số tiền đóng học phí học kỳ ...: .....................................................................................................
* Số tiền tự có: ................................................................................................................................
* Số tiền xin hỗ trợ của Quỹ: ...........................................................................................................
(Bằng chữ : ..................................................................................................................................... )
* Mục đích: Thanh toán học phí kỳ ...................................................................................................
* Thời hạn xin hỗ trợ : ………..tháng.
* Ngày hoàn lại:
III. PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN
* Thanh toán 1 lần:
* Thanh toán nhiều lần:
Số lần:
Định mức:
IV. THÔNG TIN CHA/MẸ:
* Họ và tên cha/mẹ : ………………………………………… Nghề nghiệp : ……………………………
* Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………
* Địa chỉ nơi ở hiện tại :……………………………………………………………………………………….
* Điện thoại :Di động:……………………Cố định:.………….…….….Email:……………………………..
IV. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO KHOA:
* Họ và tên : ………………………………………………………………………………………………….
*  Nam

 Nữ

Quan hệ: Trưởng khoa chuyên ngành

* Địa chỉ

:………………………………………………………………………………………………….

* Điện thoại :Di động:……………………Cố định:.………….…….….Email:……………………………..
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* Tôi xin cam kết:
 Chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin, tài liệu cung cấp.
 Sử dụng tiền vay đúng mục đích và hợp pháp.
 Hoàn trả số tiền đầy đủ đúng hạn.
 Thực hiện đầy đủ quy chế quỹ đã ban hành
NGƯỜI VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA KHOA
a. Sinh viên:

MSSV:

b. Có CMND số ……………………… cấp ngày …../…../….. nơi cấp ……………….., đang
học tại Khoa của chúng tôi và có nhu cầu được vay vốn tại Quỹ khuyến học để thanh
toán học phí là đúng sự thật; Khoa cam kết hỗ trợ sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó
khăn, không nghỉ học trong quá trình theo học,
c. Chúng tôi cam đoan việc xác nhận bảo lãnh trên là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
về việc xác nhận và bảo lãnh của mình.
Đồng Nai, ngày tháng
TRƯỞNG KHOA
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năm

