
Mẫu số02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ 
(Dành cho sinh viên có bố hoặc mẹ là người lao động  
không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) 

 
Kính gửi: Ban giám hiệu trường Đại học Công nghệ 

      (qua Phòng Công tác sinh viên) 

I. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN 

1. Họ và tên:………………… ....... Ngày sinh: ......./......./..........................  

2. Dân tộc: ……. ............................. Giới tính:  .............................................  

3. Ngành học: .................................. Mã số sinh viên: ...................................  

4. Lớp: QH-20....-I/CQ-.........(K.....)  

5. Điện thoại liên hệ: ...................... Email:  ................................................  

I. THÔNG TIN VỀ BỐ/MẸ  

1. Họ và tên:………………… ....... Ngày sinh: ......./......./......................... 

2. Dân tộc: …….............................. Giới tính:  .............................................  

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ....................................................................   

Ngày cấp: …..../…...../. ....................   Nơi cấp: ...............................................  

4. Hộ khẩu thường trú:..................................................................................  

5. Nơi ở hiện tại:  ..........................................................................................  

6. Điện thoại liên hệ:  ................. Email(nếu có): ........................................  

7. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):  ..............................................................  

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI MẤT 
VIỆC LÀM 

1. Công việc chính(là công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động) 

 Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định 

 Thu gom rác, phế liệu 

 Bốc vác, vận chuyển hàng hóa 

 Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách 



 Bán lẻ vé số lưu động 

 Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, 
chăm sóc sức khỏe 

2. Nơi làm việc (trong trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi địa chỉ của hộ 

kinh doạnh):  ......................................................................................................................   

3. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm:………….. đồng/tháng 

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY 

1. Công việc chính của bố:  ...................................................................................  

2. Công việc chính của mẹ:  ..................................................................................  

3. Thu nhập hiện nay của cả gia đình: ……………………….đồng/tháng. 

Em cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai emsẽ chịu trách 
nhiệm trước pháp luật./. 

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020 

 
Ý KIẾN CỦA PHÒNG CTSV 

 

 
XÁC NHẬN CỦA BỐ/MẸ 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

 
SINH VIÊN 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

 

 


