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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
KHOA LUẬT 

Số: 911/QĐ-KL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 – 2018

cho sinh viên hệ Chính quy Khoa Luật

CHỦ NHIỆM KHOA LUẬT 

Căn cứ Quyết định số 85/TCCB, ngày 07/03/2000 của Giám đốc Đại học Quốc gia 
Hà Nội (ĐHQGHN) về việc thành lập Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy định về tổ chức hoạt động của Khoa Luật ban hành kèm theo Quyết 
định số 3236/QĐ-ĐHQGHN, ngày 04/09/2015 của giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg, ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính 
phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định 194/2001/QĐ-TTg, ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ 
về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội tại Quyết định 1121/1997/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH, ngày 
25/08/1998 và Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTC, ngày 28/03/2002 về 
việc hướng dẫn mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên ở ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 
32/QĐ-CTHSSV, ngày 05/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN;

Xét hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội của sinh viên; 
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ 
Chính quy của Khoa Luật, cụ thể như sau:

Chi trợ cấp xã hội cho sinh viên (có danh sách kèm theo) với số tiền là: 
36.960.000 đồng (Ba mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn), trong đó:

+ Sinh viên thuộc hộ nghèo, vượt khó học tập: 07 sinh viên (Mức chi: 
100.000đ/1 sinh viên /1 tháng).

+ Sinh viên là người dân tộc ở vùng cao, vùng có hoàn cảnh kinh tế xã hội 
đặc biệt khó khăn: 39 sinh viên (Mức chi: 140.000đ/1 sinh viên/1 tháng).

Điều 2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội 06 tháng trong học kỳ I năm học 
2017 - 2018.
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Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng các phòng, bộ phận chức năng liên quan 
và sinh viên các khoá có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chủ nhiệm Khoa;
- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV, Bp KH-TC.

KT. CHỦ NHIỆM KHOA
PHÓ CHỦ NHIỆM PHỤ TRÁCH

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Thị Quế Anh




