
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /BDT-CSDT Bình Phước, ngày         tháng      năm 2022 
 

V/v thời gian tiếp nhận hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ kinh phí cho sinh 

viên người dân tộc thiểu số 

 

 

 

Kính gửi: 

 - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
  

Thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy định chính sách thực hiện về hỗ trợ cho sinh viên người 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước). 

Để đảm bảo công tác tổng hợp, thẩm định tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 

kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

được đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ đề ra. 

Ban Dân tộc đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình 

Phước và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn: 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho sinh 

viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 

35/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước (gửi kèm theo). 

- Hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho sinh 

viên người dân tộc thiểu số gửi về Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước với thành phần, 

thời gian cụ thể như sau: 

1. Đối tượng được hỗ trợ 

1.1 Sinh viên người dân tộc thiểu số là nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại thời điểm thực hiện chính sách) 

đang theo học hệ tập trung tại một cơ sở giáo dục. 

1.2 Sinh viên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở 

lên tại các xã biên giới của tỉnh và các xã thuộc vùng khó khăn (theo quy định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền) đang theo học hệ tập trung tại một cơ sở giáo 

dục. 



2 

 

(*) Sinh viên người dân tộc thiểu số: đang học theo chế độ cử tuyển; đang 

học trường Dự bị đại học; sinh viên, học viên hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 

đang học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; sinh 

viên đang hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước, không thuộc đối tượng 

hỗ trợ theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước. 

2. Thành phần hồ sơ 

2.1 Bản chính Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi sinh viên đang theo 

học, với các thông tin của sinh viên về khóa học, năm học tại thời điểm nộp hồ 

sơ. 

2.2 Bản Photo kèm theo bản chính để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại Ban 

Dân tộc hoặc bản chính Photo Công chứng khi nộp qua đường Bưu điện:  

+ Thẻ Sinh viên. 

+ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân. 

+ Giấy Chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo (áp dụng đối với Sinh viên 

thuộc đối tượng hỗ trợ nêu tại mục 1.1 trong Công văn này). 

+ Sổ hộ khẩu hoặc Giấy xác nhận về thời gian cư trú của cơ quan công an 

cấp xã nơi sinh viên đăng ký thường trú (áp dụng đối với Sinh viên thuộc đối 

tượng hỗ trợ nêu tại mục 1.2 trong Công văn này). 

2.3 Vé tàu, xe từ nhà sinh viên đi đến cơ sở giáo dục nơi sinh viên đang 

theo học. 

2.4 Bảng điểm trung bình kết quả học tập theo học kỳ hoặc năm học (nếu 

có, đối với sinh viên có kết quả học tập tính theo thang điểm 10 từ 7,0 trở lên). 

2.5 Luận văn tốt nghiệp (nếu có, đối với sinh viên năm cuối). 

2.6 Phong bì thư (ghi rõ địa chỉ nơi nhận), số điện thoại liên hệ. 

3. Thời hạn nhận hồ sơ 

- Ban Dân tộc nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tính theo năm học bắt đầu từ ngày 01/01 đến 

ngày 30/8 hàng năm. 

- Đối với năm học 2021 – 2022, thời hạn nhân hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi đến 

Ban Dân tộc chậm nhất đến ngày 30/8/2022, theo dấu bưu điện.  

Qua thời hạn trên, Ban Dân tộc không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, để 

đảm bảo thời gian phối hợp với Sở Tài chính thẩm đinh, trình tham mưu UBND 

tỉnh xem xét phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện chi hỗ trợ cho sinh viên. 

4. Địa chỉ nhận hồ sơ   

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, số 244, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
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Thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 02713.887.738 (Phòng Chính 

sách Dân tộc). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan để thông tin 

đến người dân biết về các thông tin nêu trên, nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND 

tỉnh Bình Phước./. 

 

Nơi nhận:          KT. TRƯỞNG BAN 

- UBND tỉnh (b/c)         PHÓ TRƯỞNG BAN  
- Như trên; 

- Trưởng ban, PTB; 

- Sở Tài chính (phối hợp); 

- Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện; 

- Các phòng CM; 

- Website Ban Dân tộc; 
- Lưu: VT, CSDT. 
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