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THÔNG BÁO 

Kết luận của Hội đồng xét duyệt hồ sơ  
đề nghị miễn – giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ tháng 1/2020 – 5/2020  

 
Ngày 18/05/2020 trường THPT Đăk Song đã tiến hành họp và xét duyệt danh 

sách học sinh đề nghị miễn – giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ tháng 1/2020 – 
5/2020. Kết quả : 

Tổng số hồ sơ thu được tính đến 11 giờ ngày 18/05/2020: 53 hồ sơ (có danh sách 
và hồ sơ kèm theo). Trong đó: 

Hộ nghèo: 26 hồ sơ, hộ cận nghèo: 27 hồ sơ. Cụ thể:  
KHỐI 10 

Đơn vị tính: Hồ sơ 
KHỐI 11 

Đơn vị tính: Hồ sơ 
KHỐI 12 

Đơn vị tính: Hồ sơ 
1. Lớp 10C1 : 03 1. Lớp 11B1 : 02 1. Lớp 12A1 : 03 
2. Lớp 10C2 : 0 2. Lớp 11B2 : 0 2. Lớp 12A2 : 03 
3. Lớp 10C3 : 05 3. Lớp 11B3 : 04 3. Lớp 12A3 :0 
4. Lớp 10C4 : 04 4. Lớp 11B4 : 02 4. Lớp 12A4 : 03 
5. Lớp 10C5 : 01 5. Lớp 11B5 : 0 5. Lớp 12A5 : 01 
6. Lớp 10C6 : 05 6. Lớp 11B6 : 06 6. Lớp 12A6 : 05 
7. Lớp 10C7 : 02 7. Lớp 11B7 : 0     
8. Lớp 10C8 : 03         
9. Lớp 10C9 : 01         

Hội đồng đã tiến hành họp xét và kiểm tra. Kết quả như sau: 
Có 46 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (có danh sách kèm theo); có 07 hồ sơ yêu cầu xác 

nhận lại giấy chứng nhận, gồm: 
1. Hoàng Văn Trường  lớp 10C76  (Giấy chứng nhận hộ cận nghèo) 
2. Hoàng Thị Kim Chi  lớp 11B6 (Giấy chứng nhận hộ cận nghèo) 
3. Trần Thị Kim Ánh   lớp 12A1 (Giấy chứng nhận hộ nghèo) 
4. Nguyễn Đặng Thái   lớp 12A2 (Giấy chứng nhận hộ nghèo) 
5. Kim Văn Dũng   lớp 12A6 (Giấy chứng nhận hộ nghèo) 
6. Quách Thị Thu Ngoan  lớp 12A6 (Giấy chứng nhận hộ nghèo) 
7. Thị Thiêng    lớp 12A6 (Giấy chứng nhận hộ nghèo) 

Yêu cầu các học sinh trên nộp hồ sơ bổ sung về nhà trường hạn cuối 16 giờ ngày 
20/5/2020. Sau thời gian trên nếu học sinh nào không bổ sung đầy đủ thì học sinh đó sẽ 
không được hưởng các chế độ trên.  

Đề nghị GVCN thông báo tới học sinh được biết để bổ sung hồ sơ kịp thời. 



Trên đây là thông báo kết luận của Hội đồng xét danh sách học sinh đề nghị miễn – 
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ tháng 1/2020 – 5/2020. Nhà trường thông báo 
để GVCN lớp, phụ huynh và học sinh được biết và thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Các Phó HT (để biết) 
- GVCN, KT – TQ (để t/h) 
- Website, niêm yết (để t/b) 
- Lưu VT 

HIỆU TRƯỞNG 
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