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THÔNG BÁO 
Ve viÇc niêm y¿t danh sách sinh viên 

dr kiên duroc nhn chê �Ù tro câp x� hÙi n�m 2021 

Kinh giri: Các don vË �ào t¡o 

Can ct Quyét �inh sÑ 269/QÐ-�HHN ngày 20 tháng 02 n�m 2020 cça HiÇu 
truong truong �ai hÍc Hà NÙi vÁ viÇc chi try cáp xã hÙi, hÑtrg chi phí hÍc tp và hô 
tro khó khän �Ùt xuât cho sinh viên hÇ chính quy cça Truong �ai hÍc Hå NÙi; 

Can ct Thông báo sÑ 159/TB-�HHN ngày 20 tháng 01 n�m 2021 cça HiÇu 
truong Truong D¡i hÍc Hà NÙi vÁ viÇc huóng dân làm hò so, thù tyc giäi quyêt chê dÙ 
tro cáp x� hÙi, hô trg chi phí hÍc tp và hÑ tro khó khän dÙt xuát n�m 2021 dói vói 
sinh viên hÇ �ào t¡o chinh quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020; 

C�n cúr don dê nghË và hô so xét trã câp x� hÙi cça sinh viên; 

Nhà trong thông báo danh sách sinh viên dy ki¿n dugc nhn tro câp x� hÙi n�m 
2021 (danh sách sinh viên kèm theo). 

Phong CTSV & QHDN kính �ê nghË các khoa triên khai Thông báo này tÛi sinh 
viên dÃ các em kiêm tra thông tin cá nhân (Ho và tên, só tài kho£n, M� sÑ sinh viên, 
ngày sinh,..) truóc khi Nhà trurong ra quyêt dËnh công nhn chính thééc. 

Moi th�c m�c cça sinh viên së duoc giäi quyêt të ngày 09/4 dén h¿t ngày 
15/4/2021 qua phòng CTSv & QHDN (phòng 103 nhà C, gap cô Thúy). 

Xin trân trong cam on! 
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