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THÔNG BÁO 

Nhằm chia sẻ khó khăn cùng xã hội, giúp người học giảm thiểu những tác động của dịch 

Covid-19, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Đại học Đà Nẵng đã quyết định hỗ 

trợ cho những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, cụ 

thể như sau:   

1. Đối tượng được xem xét hỗ trợ 

Nhóm Đối tượng xét Hồ sơ minh chứng 

1 
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo/cận 

nghèo 

- Đơn đăng ký (theo mẫu); 

- Bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo; 

- Bản sao Sổ hộ khẩu. 

2 Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn 

2.1 

Gia đình sinh viên có thu nhập thấp, có 

bố mẹ cùng mất việc làm do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 

- Đơn đăng ký có xác nhận (theo mẫu); 

- Bản sao quyết định cho nghỉ việc/tạm 

hoãn hợp đồng lao động/nghỉ không 

lương của bố mẹ; 

- Bản sao Sổ hộ khẩu. 

2.2 
Sinh viên mắc bệnh nan y phải chữa trị 

thường xuyên/định kỳ tại bệnh viện. 

- Đơn đăng ký có xác nhận (theo mẫu); 

- Bản sao hồ sơ bệnh án; 

- Bản sao Sổ hộ khẩu. 

2.3 

Sinh viên có bố/mẹ/anh/chị/em ruột là 

người tàn tật nặng, mất khả năng lao 

động. 

- Đơn đăng ký có xác nhận (theo mẫu); 

- Bản sao Giấy giám định y khoa; 

- Bản sao Sổ hộ khẩu. 

2.4 

Sinh viên có bố/mẹ/anh/chị/em ruột 

mắc bệnh/bị tai nạn hiểm nghèo đang 

chữa trị. 

- Đơn đăng ký có xác nhận (theo mẫu); 

- Bản sao hồ sơ bệnh án; 

- Bản sao Sổ hộ khẩu. 

2.5 
Khác (sinh viên nêu cụ thể kèm theo 

minh chứng). 

- Đơn đăng ký có xác nhận (theo mẫu); 

- Các loại giấy tờ chứng minh khác 

Lưu ý: Sinh viên được hưởng các chính sách miễn giảm, các học bổng do Đại học Đà 

Nẵng và Khoa cấp năm học 2019-2020 không thuộc đối tượng được xem xét. 

2. Thông tin nộp hồ sơ 

2.1. Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 20/05/2020 (Thứ tư). 

 



2.2. Địa điểm nộp hồ sơ: 

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp trong giờ hành chính tại phòng Công tác Sinh viên, 

A105, Khu V. 

Trên đây là nội dung thông báo về việc hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19. Vậy, kính đề nghị các GVCN triển khai, phổ biến rộng rãi để sinh viên nắm 

thông tin và nộp hồ sơ đăng ký. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng CTSV qua số ĐT: 02363.667.129 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Các GVCN (th/h); 

- Lưu: VT-CTSV. 
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