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THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm các khoản đóng góp 
Năm học 2020-2021 

 
  Kính gửi: Ban thường vụ Đoàn trường THPT Đăk Song 
 

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, động viên, khích lệ đoàn viên thanh niên học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nay trường THPT Đăk Song đề nghị 
Ban thường vụ Đoàn trường thông báo tới các chi đoàn nộp hồ sơ xét miễn, giảm các 
khoản đóng góp năm học 2020-2021 như sau: 

1. Đối tượng: 
Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu học 

tập. 
2. Hồ sơ: 
- Đơn xin xem xét hoàn cảnh gia đình (bản viết tay: yêu cầu trình bày rõ hoàn 

cảnh gia đình). 
3. Trình tự nhận và thẩm tra hồ sơ : 
- Từ ngày 26/10/2020-02/11/2020: Nhận hồ sơ tại văn phòng Đoàn trường 
- Từ ngày 03/11/2020-12/11/2020: Đoàn trường sơ duyệt 
Đề nghị Đoàn trường kiểm tra thực tiễn tất cả các đối tượng trên đảm bảo tính 

chính xác, công bằng và khách quan. Báo cáo kết quả họp sơ duyệt bằng văn bản gửi 
về nhà trường trước ngày 13/11/2019. 

Ngày 16/11/2019, nhà trường sẽ họp xét và thông báo kết luận những học sinh 
được miễn, giảm các khoản đóng góp năm học 2020-2021. 

Đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.  
 

Nơi nhận:  
- Website (để t/b) 
- Đoàn TN (để t/h) 
- Niêm yết bảng tin 
- Lưu VT 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Trần Bảo Ngọc 
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