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CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT  

ĐƯỜNG THỦY II 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

            HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG 

                CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

            VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP 

 

 

Kính gửi: Hội đồng xét cấp học bổng Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II 

 

1. Thông tin sinh viên. 

Họ và tên:  ..................................................................................................................................  

Ngày sinh:  .................................................... Nơi sinh: .............................................................  

Số điện thoại liên hệ (bắt buộc):  ....................................... Email: .............................................  

Hộ khẩu thường trú:  ..................................................................................................................  

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

Nơi tạm trú:  ...............................................................................................................................  

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

Mã số sinh viên:  ............................. Lớp: .................................  Khoa: .....................................  

Điểm trung bình năm học:  ........................................................ (Phải có bảng điểm đính kèm) 

Điểm rèn luyện:  ..................... điểm, xếp loại  ..........................................................................  

1.1. Thành tích cá nhân (nếu có). 

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

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

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

1.2. Các bằng khen (nếu có). 

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

 ...................................................................................................................................................  
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1.3. Tình trạng sức khoẻ (bệnh bẩm sinh, khuyết tật, tai nạn…). 

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

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

2. Hoàn cảnh gia đình. 

2.1. Quan hệ gia đình (ông bà, bố mẹ, anh chị em, những người đang chung sống). 

Tên thành viên Quan hệ Nghề nghiệp Thu nhập/1 năm Ghi chú 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

2.2. Trình bày gia cảnh (nêu chi tiết và cụ thể). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................  
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2.3. Được cấp sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận thuộc gia đình chính sách:   

 Không     Có, loại sổ: ........................................................ Thời hạn cấp: ............................  

 Không     Có, loại sổ: ........................................................ Thời hạn cấp: ............................  

 Không     Có, loại sổ: ........................................................ Thời hạn cấp: ............................  

2.4. Làm thêm công việc khác ngoài giờ học: ...........................................................................  

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

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

3. Phát biểu cảm nghĩ về ngành học và định hướng trong tương lai. 

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

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

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

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

Tôi xin cam kết những điều khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng xét cấp học bổng Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II về những 

thông tin trên. 

Trân trọng kính chào./. 

Kèm theo đơn: 

1. Bảng điểm của 2 học kỳ liền kề trước thời điểm xét 

học bổng; 

2. Bản sao chứng thực sổ hộ nghèo, cận nghèo; giấy xác 

nhận hộ nghèo, cận nghèo; 

giấy xác nhận gia đình chính sách… ; 

3. Trong trường hợp gia đình hoặc riêng bản thân sinh 

viên có những khó khăn đặc biệt 

khác mà không có giấy tờ nêu mục 2 thì sinh viên làm 

đơn nêu rõ khó khăn, gửi địa phương xác nhận. Đồng 

thời kèm theo các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh khó 

khăn (nếu có); 

4. Biên bản họp lớp do giáo viên chủ nhiệm thực hiện. 

……….., ngày …… tháng ….. năm …. 

Người viết đơn 

(Ký ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình 

(Ký tên, đóng dấu) 

 


