BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
Số: 1095/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi một số điều của Quyết định số 588/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
ngày 3/7/2013 của Hiệu trưởng ban hành quy định chế độ
trợ cấp xã hội đối với HSSV
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết đị nh số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo
dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ/BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông
nghiệp và phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường
Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết đị nh số
1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng
Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công
lập;
Căn cứ Thông tư số
53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày
25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh,
sinh viên các trường đào tạo công lập;
Căn cứ Thông tư liên tị ch số
18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày
3/8/2009 về sửa đổi , bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số
53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên
tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên
các trường đào tạo công lập;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 588/QĐ-TCĐLTTPCTHSSV ngày 3/7/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp
xã hội đối với HSSV như sau:

“Đối với HSSV thuộc hộ nghèo phải đạt kết quả của học kỳ trước như sau:
- Điểm trung bình chung học kỳ ở lần thi thứ nhất đạt từ 2.0 trở lên (theo hệ 4);
- Xếp loại rèn luyện từ loại Khá trở lên.
Đối với HSSV năm thứ nhất thuộc hộ nghèo, việc xét trợ cấp xã hội trong học
kỳ I không bị áp dụng điều kiện về kết quả học tập và rèn luyện.”
Điều 2. Các Ông, Bà Trưởng các phòng, khoa, trung tâm và HSSV chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực áp dụng kể từ học kỳ II, năm học 2015-2016./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng, khoa, trung tâm;
- HSSV (CVHT/GVCN phổ biến);
- Lưu: VT, P. Công tác HSSV.
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