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THÔNG BÁO 

Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề và học bổng Phát triển kỹ năng 
nghề cho học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2015 - 2016  

 
Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TCĐN ngày 23/02/2016 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 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. 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TCĐN ngày 03/3/2016 của Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng Khuyến 
khích học nghề cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-TCĐN ngày 26/8/2016 của Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung Quy chế xét, cấp học bổng Khuyến 
khích học nghề cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

Trường thông báo đến các khoa, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên các 
lớp những nội dung được xét, cấp học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 như sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG 

1. Đối tượng xét, cấp trợ cấp (Phát triển kỹ năng nghề) 

 Được áp dụng theo điểm a, Khoản 1 Điều 3, của Quyết định số 58/QĐ-TCĐN 
ngày 23/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 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. 

2. Đối tượng xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề 

Được áp dụng theo Điều 1 của Quyết định số 69/QĐ-TCĐN ngày 03/3/2016 của 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xét, cấp 
học bổng Khuyến khích học nghề cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận. 

  II.TIÊU CHUẨN 

1. Điều kiện xét, cấp trợ cấp (Phát triển kỹ năng nghề) 

1.1. Được áp dụng theo Điều 12,  Điều 13 của Quyết định số 58/QĐ-TCĐN ngày 
23/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 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. 



1.2. Có kết quả học tập đạt loại trung bình và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên 
(HSSV có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn). 

2. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề 

Được áp dụng theo Điều 2 của Quyết định số 69/QĐ-TCĐN ngày 03/3/2016 và 
Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-TCĐN ngày 26/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng Khuyến khích 
học nghề cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

III. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN QUY ĐỊNH 

1. Hồ sơ xét, cấp học bổng 

1.1. Học sinh, sinh viên xét, cấp trợ cấp (Phát triển kỹ năng nghề) 

Được áp dụng theo Khoản 3 Điều 15 của Quyết định số 58/QĐ-TCĐN ngày 
23/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 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. 

1.2. Học sinh, sinh viên xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề 

Được áp dụng theo Khoản 1 Điều 6 của Quyết định số 69/QĐ-TCĐN ngày 
03/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc ban hành 
Quy chế xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề cho học sinh, sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

2. Thời gian nộp hồ sơ xét, cấp học bổng 

Các khoa triển khai và tổng hợp hồ sơ xét, cấp học bổng của học sinh, sinh viên 
gửi về phòng Công tác Học sinh - sinh viên chậm nhất ngày 12/10/2016. Sau thời gian 
quy định trên phòng không tiếp nhận, giải quyết. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị có liên 
quan báo cáo BGH (thông qua Phòng Công tác HS - SV) để xem xét giải quyết./.  

  

                                                  
                 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/c); 
- Phó HT Ích (phối hợp)        
- Các khoa, GVCN (t/h); 
- Lưu: VT, CTHSSV. 

                                                              

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

         
 
 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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