
T/b về khoản hỗ trợ tới HS&SV, đảm bảo tiếp tục sinh sống và học tập

Tổng quát

○Điểm chính:
Thiết lập chế độ, coi việc chuyển khoản hỗ trợ tới tay HSSV là điều cần thực
hiện nhanh chóng, đặc biệt là các SV độc lập khỏi gia đình, vì lý do dịch
bệnh dẫn tới mất việc, giảm/mất hoàn toàn thu nhập.

Áp dụng thêm các chế độ hỗ trợ đã có, đảm bảo HSSV tiếp tục an tâm 
theo học, tránh việc chịu ảnh hưởng từ các biến động kinh tế, cũng như
việc đối đầu với dịch bệnh trong thời gian dài.

◇ Đối tượng: Tất cả HSSV các trường đại học (Quốc, Công, Tư lập), bao gồm cả 
trường sau đại học, trường Cao đẳng, Chuyên môn, các trường giáo dục 
tiếng Nhật (cả Du học sinh)

◇ Khoản hỗ trợ: Đối tượng thuộc diện không truy 
thu thuế thị dân: 20 vạn yên                                                    
Đối tượng khác: 10 vạn yên

Mô hình

Tình hình

Ảnh hưởng to lớn từ đại dịch COVID-19, dẫn tới gia đình giảm/mất thu nhập, mất việc làm thêm, khiến điều kiện kinh tế trở 
lên khó khăn, cuộc sống và học tập của HSSV cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đứng trước tình hình khó khăn này, các trường học được khuyến khích tự thực hiện các biện pháp hỗ trợ học sinh, gia hạn 
thanh toán học phí, hỗ trợ học bổng, áp dụng chế độ hỗ trợ học tập bậc cao mới được thông qua trong năm vừa rồi...

Mặt khác, các trường cần xem xét tình hình và đưa ra giải pháp hỗ trợ HSSV có gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt 
là các SV sống độc lập khỏi gia đình.

Trên lập trường coi HSSV như nền móng của xã hội tương lai, Bộ GD&ĐT đưa ra gói hỗ trợ khẩn cấp tới HSSV, hỗ 
trợ tiếp tục sinh sống và học tập
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