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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ học bổng  

“Phát triển kỹ năng nghề” Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận   
 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND  
tỉnh  Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc xét cấp học bổng khuyến khích học nghề; 

Căn cứ tình hình thực tế của Trường; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và sử dụng 
Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có trách nhiệm phối hợp với 
các đơn vị trực thuộc Trường hướng dẫn thực hiện Quy định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 
58/QĐ-TCĐN ngày 23/02/2016 về việc ban hành Quy định Quản lý và sử dụng 
Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề”; Quyết định số 496/QĐ-TCĐN ngày 
01/11/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều Quy định Quản lý và sử dụng 
Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề 
tỉnh Bình Thuận. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và học sinh, sinh 
viên đang học tại Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lưu: VT, CTHSSV (Loan). 

 

                              HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
                             Nguyễn Thanh Tâm 
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
 

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

 

QUY ĐỊNH 
Quản lý và sử dụng Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” 

Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-TCĐN ngày 05/3/2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tên gọi, giải thích từ ngữ, tài khoản của Quỹ học bổng “Phát 
triển kỹ năng nghề” 

1. Tên gọi: Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” Trường Cao đẳng Nghề 
tỉnh Bình Thuận. 

2. Giải thích từ ngữ: Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” (gọi tắt là Quỹ 
học bổng) là nguồn kinh phí tài trợ từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước (gọi tắt là các nhà tài trợ). Nhà trường thành lập Hội 
đồng quản lý, tiếp nhận kinh phí tài trợ để cấp học bổng cho HSSV vượt qua hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập. 

3. Số tài khoản tiếp nhận Quỹ học bổng: 116000169420 tại Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận. 

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ học bổng  

1. Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” nhằm thực hiện các hoạt động 
khuyến học, khuyến tài đối với học sinh, sinh viên (HSSV) đang học tập tại 
Trường. Trong đó, chủ yếu là tài trợ, trợ cấp học bổng đối với HSSV có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập; HSSV có thành tích và cống 
hiến xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện. 

2. Hoạt động của Quỹ học bổng mang ý nghĩa nhân văn nhằm giúp đỡ, động 
viên, khuyến khích HSSV vượt qua hoàn cảnh khó khăn, phát huy khả năng, năng 
lực của bản thân phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện và tạo dựng sự nghiệp 
cho bản thân, góp phần phát triển sự nghiệp đào tạo của Trường. Quỹ học bổng đi 
vào hoạt động tạo điều kiện cho việc tiếp nhận tài trợ tại Trường Cao đẳng Nghề 
tỉnh Bình Thuận được thuận lợi; từ đó thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm (sau đây gọi chung là nhà tài trợ) 
dành cho HSSV của Trường; công tác quản lý Quỹ học bổng được Trường tổ chức 
công khai, minh bạch và có hiệu quả.  

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với HSSV đang học tại Trường và các nhà tài 
trợ nguồn kinh phí cho Quỹ học bổng. 

2. Đối tượng được xét, cấp học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” là những 
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HSSV đang học trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy (trừ sinh viên hệ liên 
thông từ trung cấp lên cao đẳng). 

3. Quy định này không áp dụng đối với các hình thức tài trợ sau: 

a. Tài trợ trực tiếp cho HSSV không thông qua Trường; 

b. Tài trợ cho HSSV đi tham quan, du lịch, giao lưu hoặc các khóa đào tạo, 
bồi dưỡng ngoài chương trình đang học tại Trường; 

c. Các tài trợ cho hoạt động chung của Trường. 

Chương II 

NGUỒN KINH PHÍ, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỌC BỔNG 

Điều 4. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn kinh phí của Quỹ học bổng bao gồm: 

1.1. Từ các nhà tài trợ; 

1.2. Nguồn đóng góp, ủng hộ, tài trợ của công chức, viên chức, người lao 
động và HSSV với tinh thần tự nguyện theo sự kêu gọi của Nhà trường hàng năm; 

1.3. Các khoản thu từ việc tổ chức các hoạt động gây quỹ, đầu tư sinh lợi từ 
nguồn tài chính của Quỹ học bổng. 

Điều 5. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng 

1. Nguyên tắc tiếp nhận 

1.1. Học bổng được tài trợ khi Nhà trường gửi thư ngỏ đến các nhà tài trợ 
hoặc nhà tài trợ tự nguyện tài trợ; 

1.2. Hội đồng quản lý Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” tuyệt đối 
không nhận tài trợ hay quà tặng khi chưa được sự đồng ý của Ban Giám hiệu. 

2. Phương thức tiếp nhận tài trợ bằng: 

2.1. Tiền mặt hoặc hiện vật tại phòng Tài vụ, Trường Cao đẳng Nghề tỉnh 
Bình Thuận; 

2.2. Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Trường Cao đẳng Nghề 
Bình Thuận theo số tài khoản tại Khoản 4, Điều 2, Chương I Quy định này hoặc số 
tài khoản tại Thư ngỏ nhà trường gởi đến nhà tài trợ. 

3. Quản lý và sử dụng 

3.1. Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng sau khi thương thảo, tiếp nhận học 
bổng từ các nhà tài trợ có trách nhiệm chuyển nộp kinh phí và hiện vật được tài trợ 
về phòng Tài vụ của Trường.  

3.2. Toàn bộ kinh phí, hiện vật tài trợ được sử dụng để cấp học bổng cho 
HSSV. Phòng Tài vụ có trách nhiệm quản lý, theo dõi, sử dụng có hiệu quả và 
đúng mục đích nguồn kinh phí của Quỹ học bổng; 

3.3. Quỹ học bổng được cập nhật, theo dõi thường xuyên trên trang thông tin 
điện tử (website) và mạng nội bộ của Trường. 
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Chương III 
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỌC BỔNG 

Điều 6. Hội đồng quản lý Quỹ học bổng 

1. Hội đồng quản lý Quỹ học bổng do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề 
tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định thành lập. 

2. Thành phần của Hội đồng quản lý Quỹ học bổng gồm: 

2.1. Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng Trường; 

2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực công tác 
HSSV;  

2.3. Ủy viên thường trực là Trưởng đơn vị phụ trách lĩnh vực quan hệ doanh 
nghiệp; 

2.4. Thư ký là Trưởng đơn vị phụ trách lĩnh vực công tác HSSV; 

2.5. Các Ủy viên gồm: Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Bí thư Đoàn trường, 
Trưởng ban Thanh tra nhân dân. 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ học bổng và các 
thành viên 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ học bổng 

1.1. Nhiệm vụ 

a. Lập kế hoạch phát triển Quỹ học bổng, kêu gọi và tìm kiếm các nhà tài trợ 
học bổng, các khoản trợ cấp cho HSSV nhằm đảm bảo Quỹ học bổng hoạt động 
đúng quy định và đạt được mục đích đề ra; 

b. Tổ chức trao đổi với các nhà tài trợ về các yêu cầu cụ thể đối với các bên 
liên quan; thống nhất với các nhà tài trợ bằng văn bản tài trợ học bổng, đưa ra tiêu 
chuẩn, hồ sơ, thủ tục xét chọn học bổng, trợ cấp cho HSSV cũng như quyền lợi và 
trách nhiệm của các bên liên quan theo đúng các nội dung của Quy định này; 

c. Thực hiện thương thảo với các nhà tài trợ để hạn chế tối đa việc tài trợ trực 
tiếp cho HSSV không thông qua Trường; tài trợ cho HSSV tham quan, du lịch, giao 
lưu; tài trợ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoài chương trình đang học tại Trường; 

d. Lập kế hoạch để tổ chức xét, cấp học bổng đúng quy định, đúng đối 
tượng, đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng; 

e. Chủ động, thường xuyên liên hệ, phối hợp các đơn vị trong và ngoài Trường 
nhằm giúp Quỹ học bổng hoạt động có chất lượng và hiệu quả; 

f. Định kỳ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tình hình quản lý 
hoạt động, sử dụng và các khoản thu, chi của Quỹ học bổng. 

2. Quyền hạn 

a. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm 
các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ học bổng; tham mưu Hiệu trưởng ban hành, 
sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ học bổng; 
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b. Triển khai các hoạt động kêu gọi, vận động tài trợ, ủng hộ, giúp đỡ của 
các nhà tài trợ dành cho HSSV của Trường. 

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý Quỹ học bổng 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng: 

1.1. Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ học bổng theo 
đúng quy định về quản lý, sử dụng Quỹ học bổng; 

2.2. Chủ trì việc tiếp nhận tài trợ và tổ chức xét, cấp học bổng; 

3.3. Đại diện cho Hội đồng quản lý Quỹ học bổng trong mối quan hệ với các 
nhà tài trợ liên quan đến hoạt động của Quỹ học bổng. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng 

2.1. Là người giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng và 
thay mặt Chủ tịch Hội đồng trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Quỹ học 
bổng theo đúng quy định; 

2.2. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ học bổng; 

2.3. Định kỳ báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động của Quỹ học bổng cho 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng; 

2.4. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về những nội 
dung công việc được phân công. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên thường trực  

3.1. Lập kế hoạch phát triển Quỹ học bổng; phối hợp các cá nhân, đơn vị thuộc 
Trường kêu gọi và tìm kiếm các nhà tài trợ học bổng, các khoản trợ cấp cho HSSV; 

3.2. Chủ động, thường xuyên liên hệ, phối hợp các đơn vị trong và ngoài 
Trường nhằm giúp Quỹ học bổng hoạt động có chất lượng và hiệu quả; trao đổi với 
các nhà tài trợ về các yêu cầu cụ thể, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các 
bên liên quan theo đúng các nội dung của Quy định này trình Hội đồng xem xét 
quyết định; 

3.3. Báo cáo Hội đồng về kết quả kêu gọi và tìm kiếm tài trợ. 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng quản lý Quỹ học bổng 

4.1. Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng Quản lý Quỹ học 
bổng tổ chức các hoạt động sử dụng Quỹ học bổng; 

4.2. Lập kế hoạch tổ chức xét, cấp học bổng đúng quy định, tiêu chuẩn, điều 
kiện và đối tượng; đảm bảo khách quan, minh bạch và công bằng; 

4.3. Tham mưu Hiệu trưởng ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định liên 
quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ học bổng; 

4.4. Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động, sử dụng và các khoản thu, chi Quỹ 
học bổng cho Hội đồng. 
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5. Nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng  

5.1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản 
lý Quỹ học bổng; 

5.2. Phối hợp triển khai tìm kiếm nhà tài trợ và phối hợp với Ủy viên thường 
trực Hội đồng, các đơn vị liên quan thương thảo với các nhà tài trợ về các yêu cầu cụ 
thể và thống nhất bằng văn bản về các nội dung có liên quan đến việc tài trợ học bổng. 
Đồng thời tham gia việc đề ra tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xét chọn học bổng, trợ cấp 
cho HSSV, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan theo các nội 
dung của Quy định này. 

Chương IV 

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NGUYÊN TẮC, HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT, 
CẤP HỌC BỔNG 

Điều 9. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng 

1. HSSV đang trong thời gian học tập tại Trường, có hoàn cảnh khó khăn, có 
ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện; có kết quả học tập từ Trung bình 
và kết quả đánh giá rèn luyện từ Khá trở lên, cụ thể: 

1.1. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc mồ côi cha 
(hoặc mẹ) nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không có khả năng 
nuôi dưỡng, không có nguồn chu cấp đảm bảo cho các chi phí học tập và sinh hoạt; 

1.2. HSSV bị khuyết tật, bị suy giảm về khả năng lao động từ 41% trở lên, 
có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Nhà nước; 

1.3. HSSV là người dân tộc thiểu số sống tại vùng đặc biệt khó khăn hoặc 
người khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 

1.4. HSSV vì lý do khách quan rơi vào hoàn cảnh khó khăn như bị tai nạn, 
bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, ...; 

1.5. HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn khác; 

1.6. HSSV là con các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; 

2. HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện: 

2.1. HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học; 

2.2. HSSV có những cống hiến đặc biệt cho Nhà trường trong các lĩnh vực 
văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động đoàn thể, xã hội; 

2.3. HSSV có những đóng góp đặc biệt trong các lĩnh vực khác cho Nhà 
trường và xã hội. 

3. Các đối tượng HSSV khác do Hội đồng quản lý Quỹ học bổng quyết định 
hoặc do các nhà tài trợ đề xuất, kiến nghị phù hợp với Quy định hoạt động của Quỹ 
học bổng và quy định của Nhà trường. 

Điều 10. Điều kiện xét, cấp học bổng 

HSSV được xét, cấp học bổng tài trợ phải đảm bảo các điều kiện sau: 
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1. Đúng đối tượng và đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9 của Quy định này; 

2. Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định; 

3. Được Hội đồng quản lý Quỹ học bổng xét chọn từ danh sách đề xuất của 
các Khoa và các đơn vị liên quan trong Trường; 

4. Không vi phạm pháp luật; không vi phạm nội quy, quy định của Nhà 
trường bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; vắng chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt 
Đoàn, hội họp, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Câu lạc bộ, học tập Tuần sinh hoạt 
Công dân - HSSV, các hoạt động xã hội, hoạt động công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên không lý do (trường hợp vắng có lý do phải có minh chứng cụ thể nhưng 
không quá 02 lần/học kỳ). 

Điều 11. Nguyên tắc xét, cấp học bổng 

1. Việc xét, cấp học bổng phải đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, 
đúng quy trình và đối tượng; 

2. Việc cấp học bổng phải đảm bảo tính trang trọng, nghiêm túc, linh hoạt 
phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế, khuyến khích HSSV tích cực phấn đấu 
vươn lên trong học tập, rèn luyện; 

3. Trường hợp HSSV thuộc đối tượng được hưởng nhiều loại học bổng của 
Trường cùng lúc thì chỉ được hưởng một loại học bổng cao nhất. 

Điều 12. Hồ sơ và quy trình xét, cấp học bổng 

1. Hồ sơ xét, cấp học bổng 

1.1. Đơn đề nghị xét, cấp học bổng của HSSV có cam kết của phụ huynh 
hoặc người nuôi dưỡng (mẫu đơn được ban hành kèm theo Quy định này); 

1.2. Kết quả học tập và đánh giá rèn luyện trong học kỳ có xác nhận của 
phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trưởng khoa chuyên môn và 
Giáo viên chủ nhiệm; 

1.3. Các loại giấy tờ liên quan đối với HSSV thuộc đối tượng quy định tại: 

a. Điểm 1.1 và 1.4, Khoản 1, Điều 9 Quy định này: Giấy xác nhận của 
UBND cấp xã; 

b. Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 9 Quy định này: Giấy kết luận của Hội đồng xét 
duyệt trợ cấp xã hội cấp xã; 

c. Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 9 Quy định này: 

- HSSV là người dân tộc thiểu số sống tại vùng đặc biệt khó khăn: Giấy khai 
sinh bản sao và sổ hộ khẩu (bản sao công chứng);  

- HSSV là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo: Giấy kết luận của  
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của 
UBND cấp xã; 

d. Điểm 1.5 và 1.6, Khoản 1, Điều 9 Quy định này: Giấy xác nhận hộ nghèo, 
cận nghèo hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn của UBND cấp xã; 
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e. Khoản 2, Điều 9 Quy định này: Giấy khen hoặc chứng nhận có thành tích 
đặc biệt của Trường, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh, Bộ, 
Trung ương; 

f. Khoản 3, Điều 9 Quy định này: Các giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của 
Hội đồng và nhà tài trợ. 

2. Quy trình xét, cấp học bổng 

2.1. Đối với xét, cấp học bổng định kỳ 

a. Bước 1. Triển khai xét, cấp học bổng 

Vào cuối mỗi học kỳ theo tiến độ đào tạo của Trường, phòng Công tác Học 
sinh - Sinh viên ban hành thông báo xét, cấp học bổng “Phát triển kỹ năng nghề”;  

b. Bước 2. Các Khoa triển khai, tổng hợp, kiểm tra hồ sơ 

- Các Khoa triển khai cho HSSV đủ tiêu chuẩn và điều kiện nộp hồ sơ; 

- HSSV đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét, cấp học bổng hoàn tất hồ sơ theo quy 
định và gửi về Khoa quản lý HSSV; 

- Các Khoa kiểm tra, tổng hợp danh sách, hồ sơ của HSSV được đề nghị xét, 
cấp học bổng gửi về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; 

c. Bước 3. Trình hồ sơ HSSV được đề nghị xét, cấp học bổng cho Hội đồng 
xét, cấp học bổng Trường 

Căn cứ danh sách, hồ sơ các Khoa gửi về, phòng Công tác Học sinh - Sinh 
viên phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hồ sơ, tổng hợp danh sách 
và hoàn thành các thủ tục trình Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường; 

d. Bước 4. Họp Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường  

Căn cứ danh sách, hồ sơ HSSV được đề nghị xét, cấp học bổng do phòng 
Công tác Học sinh - Sinh viên trình, Hội đồng xét, cấp học bổng Trường tiến hành 
họp xét, đề nghị Hiệu trưởng công nhận; 

e. Bước 5. Tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định cấp học bổng cho HSSV  

Căn cứ vào kết quả họp của Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường, Phòng 
Công tác Học sinh - Sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định cấp học bổng 
cho HSSV. 

2.2. Đối với xét, cấp học bổng đột xuất 

a. Triển khai cho HSSV nộp hồ sơ 

Căn cứ vào đối tượng HSSV được xét, cấp học bổng đột xuất quy định tại 
Khoản 2, Điều 11 Quy định này, Khoa quản lý HSSV chủ động triển khai cho 
HSSV làm hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng đột xuất; 

b. Bước 2. Nộp hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng 

Sau khi HSSV hoàn tất hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng đột xuất, Khoa quản 
lý HSSV kiểm tra và nộp hồ sơ về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; 
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c. Bước 3. Trình hồ sơ HSSV được đề nghị xét, cấp học bổng cho Hội đồng 
xét, cấp học bổng Trường. 

Căn cứ hồ sơ Khoa gửi về, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên phối hợp 
các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hồ sơ và hoàn thành các thủ tục trình 
Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường; 

d. Bước 4. Họp Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường  

Căn cứ hồ sơ HSSV được đề nghị xét, cấp học bổng đột xuất do phòng Công 
tác Học sinh - Sinh viên trình, Hội đồng xét, cấp học bổng Trường tiến hành họp 
xét, đề nghị Hiệu trưởng công nhận và công khai đến HSSV; 

e. Bước 5. Tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định cấp học bổng cho HSSV  

Căn cứ vào kết quả họp của Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường, Phòng 
Công tác Học sinh - Sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định cấp học bổng 
đột xuất cho HSSV. 

Chương V 
THỜI GIAN XÉT VÀ MỨC CẤP HỌC BỔNG 

Điều 13. Thời gian xét học bổng 

1. Học bổng được xét, cấp định kỳ cho HSSV vào cuối mỗi học kỳ theo tiến 
độ đào tạo của Trường (2 học kỳ/năm học); việc cấp học bổng học kỳ I, Trường có 
thể tổ chức lễ trao hoặc trao lồng ghép trong các sự kiện của Trường, riêng học 
bổng học kỳ II sẽ được trao vào Lễ khai giảng năm học mới của Trường có sự 
chứng kiến của đại diện các nhà tài trợ. 

2. Học bổng được xét, cấp đột xuất trong các trường hợp cụ thể: 

2.1. HSSV gặp rủi ro đột xuất như tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, ... 
nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên, giúp đỡ HSSV vượt qua khó khăn tiếp tục phấn 
đấu vươn lên; 

2.2. HSSV đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao hoặc có những cống hiến đặc biệt cho Nhà trường, xã hội 
nhằm kịp thời ghi nhận, khuyến khích, động viên, biểu dương thành tích của HSSV. 

Điều 14. Mức cấp học bổng 

HSSV được cấp học bổng tối đa 1,5 lần mức học phí thực tế mỗi học kỳ theo 
quy định hiện hành của ngành, nghề và trình độ đào tạo mà HSSV phải đóng cho 
Trường. Tùy thuộc vào nguồn Quỹ và số lượng học bổng huy động được hàng 
năm, Hội đồng xét, cấp học bổng tham mưu Hiệu trưởng quyết định mức học bổng 
phù hợp. 

Chương VI 
QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA HSSV NHẬN HỌC BỔNG VÀ NHÀ TÀI TRỢ 

Điều 15. Quyền và trách nhiệm của HSSV được nhận học bổng 

1. Quyền của HSSV được nhận học bổng 
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1.1. Được thông tin về các chương trình học bổng; đề đạt nguyện vọng chính 
đáng của mình và bình đẳng trong việc nhận học bổng nếu đáp ứng tiêu chuẩn, 
điều kiện theo quy định; 

1.2. Được quyền khiếu nại đến Hiệu trưởng Nhà trường nếu nhận thấy việc 
xét chọn học bổng không đúng quy định. 

2. Trách nhiệm của HSSV được nhận học bổng 

2.1. Trung thực trong thực hiện các hồ sơ, thủ tục; 

2.2. Sử dụng nguồn kinh phí tài trợ đúng mục đích; thực hiện đúng cam kết 
với Nhà trường; tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, có ý chí vượt khó vươn lên. 

Điều 16. Quyền và trách nhiệm của các nhà tài trợ 

1. Quyền của nhà tài trợ 

1.1. Được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tài trợ cho HSSV; được tham gia 
buổi lễ trao tặng học bổng do mình tài trợ; 

1.2. Được thông tin đầy đủ về việc triển khai chương trình học bổng; 

1.3. Được đảm bảo quyền lợi theo văn bản đã thỏa thuận, thống nhất với Nhà 
trường phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Trách nhiệm của nhà tài trợ 

2.1. Thực hiện đúng cam kết trong văn bản thỏa thuận với Nhà trường; 

2.2. Không tự ý đưa thêm các thủ tục phức tạp hoặc các hình thức tổ chức 
không phù hợp với quy mô của học bổng, trợ cấp và bản sắc của văn hóa Việt Nam. 

Điều 17. Các trường hợp ngừng cấp học bổng 

1. HSSV vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường bị xử lý kỷ luật từ mức 
khiển trách trở lên; 

2. HSSV không đủ điều kiện để xét cấp học bổng theo quy định của Trường; 

3. HSSV nghỉ học quá thời gian quy định; HSSV chuyển trường hoặc đi du 
học nước ngoài; 

4. HSSV tình nguyện ngừng nhận học bổng vì các lý do chính đáng. 

Chương VII 
MỐI QUAN HỆ, PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

Ðiều 18. Quan hệ với các đơn vị thuộc Trường 

1. Về quản lý tài chính: Quỹ học bổng chịu sự quản lý, điều hành của Hội 
đồng quản lý Quỹ học bổng và sự giám sát trực tiếp về tài chính của Nhà trường 
(thông qua phòng Tài vụ). 

2. Về tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn: Hội đồng quản lý Quỹ học 
bổng phối hợp cùng các đơn vị thuộc Trường triển khai các hoạt động đảm bảo tính 
công khai, minh bạch, đúng tôn chỉ, mục đích, và mang lại lợi ích thiết thực cho 
Nhà trường và HSSV. 
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Điều 19. Quan hệ với các nhà tài trợ 

1. Quỹ học bổng thực hiện hợp tác với các nhà tài trợ để tiếp nhận sự ủng hộ, 
tài trợ về tài chính và hỗ trợ khác đối với HSSV. 

2. Thống nhất với các nhà tài trợ về các nội dung liên quan đến hoạt động tài 
trợ cho HSSV như kinh phí, đối tượng, chỉ tiêu, yêu cầu, cách thức xét trao cũng 
như quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan. 

Chương VIII 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 20. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Công tác HS-SV: Chủ trì, phối hợp với Hội đồng quản lý Quỹ học 
bổng, các đơn vị có liên quan để cho Quỹ học bổng hoạt động hiệu quả và ngày 
càng phát triển. 

2. Phòng Tài vụ: Tiếp nhận tài trợ, quản lý, theo dõi, sử dụng có hiệu quả và 
đúng mục đích nguồn kinh phí của Quỹ học bổng; công khai Quỹ học bổng theo 
định kỳ năm học trên mạng nội bộ Trường. 

3. Phòng Hành chính - Quản trị: Công khai Quy định Quản lý và sử dụng 
Quỹ học bổng; số tiền tài trợ; giới thiệu, quảng bá thông tin của nhà tài trợ; danh 
sách trao học bổng hàng năm (tiêu chí học tập, hoàn cảnh, số tiền học bổng được 
nhận, ...) lên website của Trường sau mỗi kỳ trao học bổng. 

4. Các đơn vị thuộc Trường: Phối hợp Hội đồng quản lý Quỹ học bổng kêu 
gọi và tìm kiếm các nhà tài trợ học bổng, các khoản trợ cấp cho HSSV. 

5. Các Khoa chuyên môn: Tổ chức xét học bổng cho HSSV thuộc Khoa 
quản lý đúng tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng theo quy định. 

Điều 21. Chế độ báo cáo 

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo 
học kỳ, năm học và đột xuất cho Ban Giám hiệu và cấp trên (nếu có) tình hình thực 
hiện xét, cấp học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” cho HSSV của Trường. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị 
phản ánh về Ban Giám hiệu (thông qua phòng Công tác Học sinh - Sinh viên) để 
xem xét, giải quyết./. 

  HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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