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A愛N A陰 NGH卯 MI右N H窺C PHệ 
(Dành cho sinh viên đＴi hがc chính quy) 

Kính g穎i: - Ban Giám hi羽u tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c - A衣i h丑c Thái Nguyên. 

                  - Phòng Công tác HSSV tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c - A衣i h丑c Thái Nguyên. 
 

Tên em là: ...................................................................     Mã SV: DTZ .....................................  

Ngày sinh: ......../......../............. Gi噂i tính: Nam          N英             Dân t瓜c:  ..............................  

N挨i sinh: ..................................................   H丑 tên cha/m姻:........................................................  

S嘘 tài kho違n ngân hàng Agribank (theo th飲 sinh viên):  ............................................................  

H瓜 kh育u th逢運ng trú: 

Xã (Ph逢運ng):  .......................................................  Huy羽n (Qu壱n):  ...........................................  

T雨nh (Thành ph嘘):  .....................................................................................................................  

L噂p:  ..............................................................................   Khóa (K):  .........................................  

Khoa/B瓜 môn:  ...........................................................................................................................  

Hi羽n là sinh viên h羽 đào t衣o:  ...........................................................................  c栄a nhà tr逢運ng. 

 C<n c泳 vào thông t逢 liên t鵜ch s嘘 09/2016/TTLT-BGDAT-BTC-BLATBXH ngày 

30/03/2016 c栄a liên B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o, B瓜 Tài chính, B瓜 Lao đ瓜ng và Th逢挨ng binh và 

Xã h瓜i. Em làm đ挨n này xin nhà tr逢運ng đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 mi宇n h丑c phí theo đ嘘i t逢嬰ng: 

Ng逢運i có công và thân nhân c栄a ng逢運i có công v噂i cách m衣ng. 

Sinh viên thu瓜c đ嘘i t逢嬰ng đ逢嬰c b違o tr嬰 xã h瓜i không có ngu欝n nuôi d逢叡ng. 

Sinh viên tàn t壱t, khuy院t t壱t thu瓜c h瓜 nghèo ho員c c壱n nghèo. 

Sinh viên là ng逢運i dân t瓜c thi吋u s嘘 thu瓜c h瓜 nghèo       ho員c h瓜 c壱n nghèo 

Sinh viên là ng逢運i dân t瓜c rＸt ít ng⇔ぜi 荏 vùng khó kh<n và đ員c bi羽t khó kh<n. 

Sinh viên h羽 c穎 tuy吋n. 

Em xin cam đoan l運i khai trên và các gi医y t運 kèm theo là đúng s詠 th壱t. N院u có sai sót 

em xin hoàn toàn ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c pháp lu壱t, ph違i n瓜p h丑c phí theo quy đ鵜nh và xin 

ch鵜u m丑i hình th泳c k益 lu壱t c栄a nhà tr逢運ng. 

Thái Nguyên, ngày.......tháng.......n<m 20..... 

Xác nh壱n c栄a Giáo viên ch栄 nhi羽m 
(Ký và ghi rõ hが tên) 

 Ng逢運i lƠm đ挨n 
(Ký và ghi rõ hが tên) 

 


