
BO CONG THU'gNG CONG bA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'NG DI  HQCCONG NGHIP  HA NO! Dc  1p - Tr do - Hnh phñc 

S: 378/QD-DHCN Ha Nôi, ngày 16 tháng 4 nàm 2018 

QUYET D4NH 
V/v ban hành quy ctnh thijc hin chInh sách ni trü cho sinh viên 

HIU TRU'NG 
TRIX1NG Did HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can cir Quy& djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/2017 cüa Thu tithng 
chInh phü ye vic phê duyt dê an thI diem dôi mi co chê hoat dng cüa 
Trung Dti h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can cir Quyt djnh s: 4811/QD-BCT ngày 29/5/2014 cüa B tr1xng 
B Cong thucmg ye vic quy djnh chüc näng, nhim vii, quyên han  và ca câu 
to chüc cüa Trung Dui hc Cong nghip Ha Ni; 

Can cu Quyêt djnh S 53/2015/QD-ITg ngày 20/10/2015 cüa Thu tuó'ng 
ChInh phü quy djnh ye chInh sách ni trü dôi vó'i h9c sinh, sinh viên h9c cao 
dang, trung cap; 

Can ci Thông tu s: 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC ngày 
16/06/20 16 cüa lien b Bô Lao dng Thuang binh và Xã hi, Bô Giáo dc và 
Dào tao,  B tài chInh huó'ng dn thçrc hin Quyêt djnh so: 53/2015/QD-TTg 
ngày 20/10/20 15 cüa Thu tuó'ng ChInh phü quy djnh ye chInh sách ni trü dOi 
vi h9c sinh, sinh viên h9c cao däng, trung cap; 

Xét d nghj cüa Trrning phông Cong tác HSSV, 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy djnh thirc hin chInh 
sách nôi trü cho sinh viên". 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu içrc kê tt'r näm hçc 2017-2018. 

Diêu 3. Truàng các phOng: Cong tác HSSV, Dào tao,  T chi2rc - Hành 
chInh, Tãi chInh-Kê toán, Truâng các dgi vj có lien quan và sinh viên chju 
trách nhirn thi hành quyêt djnh nay.!!, 

0/ 

( 
cc 

Nui n/ian: 
- Nhu diêu 3, 
- Lixu TCHC,CTHSSV. 



B Q  CONG THU'NG cQNG HOA xA HQI cH NGHIA V1TNAM 
TRIIONG DiJ  HQC CONG NGHIP  HA NQi Bc Lp — Tr Do —  Hnh Phñc 

Ha Nói, ngày 06 tháng 4 nàm 2018 

QUY BNH 
Thiyc hin chInh sách ni trü cho sinh viên 

trirong Bui hQc Cong nghip Ha Ni 
(Ban hành theo Quyêt djnh so: 378/QD-DHN, ngày 16 tháng 4 nàm 2018 

cia Hiu fru'&ng Tru'àng Dgi hQc COng nghip Ha N 

CHUNG I 
NHNG VAN oE CHUNG 

1. Cãnctrbanhành quydjnh 

1.1. Quy& dnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/20 17 cüa Thu tuàng ChInh 
phü ye vic phê duyt dê an thI diem dôi mói co chê hoat dng cüa Trithng 
Dii h9c Cong nghip Ha Ni; 

1.2. Quyt djnh s: 53/2015/QD-TTg ngày 20/10/2015 cüa ThU ti.xàng 
ChInh phU quy djnh ye chInh sách ni trU dôi vói h9c sinh, sinh viên h9c cao 
däng, trung cap; 

1.3. Thông tu so: 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC ngày 
16/06/20 16 cUa lien b Bô Lao dng Thucmg birth và Xâ hi, B Giáo dic và 
Dào tio, B tài chinh hithng dan thirc hin Quyêt djnh so: 53/2015/QD-TTg 
ngày 20/10/20 15 cUa Thu trnng ChInh phU quy djnh ye chInh sách ni trU dôi 
vOi h9c sinh, sinh viên h9c cao dang, trung cap. 

2. Nhim vii và co' cu to chirc Hi dông xét duyt chInh sách ni 
trul cho sinh viên 

Hi dng xét duyt ch d chInh sách cho sinh viên là co quan tu vn 
giUp Hiu trithng xét duyt ho so và dê xuât danh sách sinh viên duçc huàng 
chInh sách nôi trU. 

Thành phân hi dông gOm 

ChU tjch hi dng là Hiu tnthng (hotc Phó hiu tru&ng phii trách dào 
tao disc Hiu truông Uy quyen). 

Uy viên thuing trirc là Tnr&ng phông (hoc phó Trithng phông) Phông 
Cong tác HSSV. 

Các Uy viên gm dai  din các don vj: Dào tao,  T chUc Hành chInh, Tài 
chInh kê toán, Doàn thanh niên, Hi sinh viên. 



CHU41NG II 
XET CHINH SAd NQI TRU 

1. Dôi ttrçrng áp diing 

Sinh viên tham gia chuo'ng trInh dào tio trInh d cao d&ng, cao dAng ngh. 

2. Diêu kiin thrçrc hu'o'ng chinh sách 

D duçic hi.thng chInh sách ni trñ, sinh vien phài thuc mt trong các 
diukiên sau: 

a) Sinh viên là ngi.thi dan tc thiu s thuc h nghèo, h cn nghèo 
theo quy djnh cüa Thu tithng ChInh phü phé duyt theo tiling thai kr. 

b) Sinh viên khuyt tt là ngtthi dan tc thiu s. 

c) Sinh viên t& nghip tnring ph thông dan tc ni trü. 

d) Ngithi dan tOc  kinh thuc h nghèo, thuc h cn nghèo hoc là 
ngithi khuyêt tt có h khâu thiRing trü tai  vüng có diêu kin kinh tê xã hi 
dàc bit khó khãn, viling dan tc thiêu so, biên gii, hài dào. 

3. Mire h9c hông chInh sách và các khoãn ho trçr khác 

3.1. Mt'c hQc bang chInh sách 

a) 100% milic luong co s/tháng di vâi Sinh viên là ngi1i dan tc 
thiêu so thuc h nghèo, h cn nghèo, ngi1ii khuyêt ttt. 

b) 80% mi'rc hsang c sà/tháng di vi sinh viên tht nghip trueing ph 
thông dan tc ni trill; sinh viên nguñ dan tc kinh là ngi.thi khuyêt tt có h 
khâu thuing trü tai  vüng có diêu kin kinh tê xa hi dc bit khó khàn, vüng 
dan tc thiêu sO, biên gii, hài drào. 

c) 60% milrc hiong cci si/tháng di vi sinh viên là ngithi dan tc kinh 
thuc h nghèo, h cn nghèo có ht khâu thi.rOng trü tai  vüng có diêu kin 
kinh tê xã hi dc bit khó khàn, vüng dan tc thiêu sO, biên gii, hâi dào. 

Kinh phi thirc hin h9c bng chInh sách duqc cp du 12 tháng/ näm hQc 
và dugc cap tilt nguOn ngân sách nhà nithc. 

3.2. Các khoán hátrc,khác 

a) H trg mt ln s tiM 1.000.000d/khóa dào tao  dé mua d dung cá 
nhân. 

b)H trg 150.000d di vâi sinh viên lti trultng trong dip  tt nguyen 
dan. 

c) Mi sinh viên duçic h tro mi näm môt ln tiM di li tilt nyi hoc ye 
gia dInh và ngiiçc lai. 

- Milrc 300.000dl näm di vi sinh viên a các vüng có diM kin kinh t 
xã hôi dãc bit khó khán. 

2 



- Müc 200.000d/näm di viii các di tuçmg con 1i. 

4. Trinh tiy, thu tic vã ho so' 

Tr ngày nhp h9c dn ngày 3 1/10 hang 11am sinh viên np ho so  sau ye 
PhOng Cong tác HSSV: 

a) Dorn d nghj cp chInh sách ni trü. 

b) Giy khai sinh (bàn sao có cong chirng). 

c) Di vâi sinh vien là ngu?i dan tc thiu s thuc h nghèo hotc h 
cn nghèo ngoài các giây t quy djnh tai  diem a, diem b khoãn nay phài bô 
sung gi.y chirng nl4n h nghèo, h cn nghèo do üy ban nhân dan xã, 
phi.thng, tht trân cap (bàn sao có cOng chirng). 

d) Di vi sinh viên ngi.thi dan tc thiu s là ngu?ñ khuyt t.t, ngoài 
các giy tY quy djnh tja dim a, diem b khoàn nay phài bô sung giây xác nhn 
khuyêt ttt do Uy ban nhân dan cap xã hotc Quyêt djnh cüa Uy ban nhân dan 
cap Huyn ye trg cap xã hi dôi vth ngui khuyêt tt song tai  cong dông (bàn 
sao có cOng chiimg). 

e) Di vii sinh viên ngu?ii dan tc kinh thuc h nghèo, h cn nghèo 
có h khâu thuO'ng tri tai  vüng có diêu kin kinh tê xã hOi  dc bit khó khàn, 
vüng dan tc thiêu sO, biên gith, hài dào ngoài các giây to quy djnh ti diem a, 
diem b khoàn nay phài bô sung giây chirng nhn ho nghèo, h ctn nghèo do 
Uy ban nhân dan cap xà cap (bàn sao có cong chimg) và h khâu (bàn sao cO 
cong chOng). 

f) DM vOi sinh viên nguOi dan tc kinh là nguOi khuyt tt có h khu 
thuOng trü tai  vüng có diêu kin kinh tê xãhi dtc bit khó khàn, vüng dan 
tc thiêu so, biên giOi, hài dào ngoài các giây tO quy djnh ti diem a, diem b 
khoàn nay phâi bô sung giây xác nhn khuyêt tt do Uy ban nhân dan cap xà 
cap hoc Quyet djnh cüa Uy ban nhân dan cap Huyn ye trçi cap xâ hi dôi 
vOi nguOi khuyêt tQt song tti cong  dOng (bàn sao có cOng chirng) và hO khâu 
(bàn sao có cOng chimg). 

g) Di vOi sinh viên t& nghip truOng ph thông dan tOe nOi trü. Ngoài 
các giây tO quy djnh ti diem a, diem b khoàn nay bô sung bang tOt nghip 
hoc giây chüng nh.n tOt nghip tm thOi (bàn sao có cOng chirng). 

h) Di yOj sinh viên 0 1i truOng trong dip  tt Nguyen dan, ngoài các 
giây tO quy djnh tai  diem a, diem b khoàn nay yà giây tO quy djnh ti mOt 
trong các diem c,d,e,f,g cüa khoàn nay phài bO sung giây xác nhn 0 1i 
truOng trong dp Tet Nguyen dan theo mâu. 

Sinh yien thuOc din huOng chInh sách nOi  trü hang nãm tO 01/01 dn 
28/02 phài nOp  b sung giy chüng nhtn hO nghèo, hO cn nghèo (nu thuOc 
dOi tuçmg duçc huOng khoàn 2.1 và 2.4 cüa quy djnh nay). 

TruOng hçip trong qua trInh h9c tip, sinh vien thuOc di tiiclng du?c 
hiRing chInh sách khOng nOp  hotc nOp chm h so d nghj hiRing chInh sách 
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ni trü theo quy djnh thI không duçic hithng chInh sách ni trü. Vic chi trâ 
chinh sách ni trü cho sinh viên tInh tr ngây nba trithng nhn duc h so dn 
khi kêt thijc khóa h9c và không duçc giài quyt truy linh h9c bng chinh 
sách, các khoân h trçY trong dip  tt Nguyen dan và h trçY di 'aj  di vi thai 
gian dâ h9c tü tnrc thai dim sinh viên giri h so d nghj hithng chInh sách 
ni trii theo quy djnh. 

5. Phiro'ng thu'c chi trã h9c hông chInh sách và các khoãn ho tr9' khác 

Thôi gian cap h9c bng chinh sách và các khoàn h tr khác duc thirc 
hin 2 ln trong näm h9c: Ln thu nht cho 6 tháng vào tháng ii hang 11am; 
ln 2 cp cho 6 tháng vào tháng 4 näm sau. 

Kinh phi thirc hin chInh sách ni tri1 thrcic chi trâ cho sinh viên sau khi 
nba truô'ng nhQn duqc ngun ngân sách nhà nuôc cp. 

6. Quy dnh  v dung cp chInh sách ni trü 

6.1. Trong thii gian tham gia khóa h9c, nu sinh viên không con thuc 
dôi tucmg ducic hithng chInh sách ni trü theo quy djnh tai  khoán 2 cüa quy 
djnh nay thI sinh viên sê không duçc hithng chInh sách nôi trü tr th?yi diem có 
hiu lirc cüa các giây t xác nhn không cOn thuc dôi tilçmg duqc hithng 
chinh sách ni trü hoc tInh tü thii diem hêt hiu lirc cüa các giây tY cü xác 
nhn thuc dôi tugng dtrçc hithng chInh sách dã np. 

6.2. Sinh viên bi k lust  buc thôi h9c hoc nghi hc do m dau, tai nn 
hoc các 1 do khách quan khác không the tiêp tiic theo h9c. Thai gian không 
duçic hithng chInh sách ni trü tInh tü ngày quyêt dnh buc thôi h9c hoc 
quyêt djnh nghi h9c có hiu 1irc. 

6.3. Sinh viên trong thi gian bj dInh chi h9c tp (co thñ han),  trü 
trithng hçp drng hçc do ôm dau, tai nan,  h9c  lai  hotc di.'rng hQc vi 1 do khách 
quan diiçic nhà trithng xác nhn. 

6.4. Sinh viên trong th?yi gian bi tam giam,  tam  giü theo quy djnh cüa 
co quan có thâm quyên. 

a) Nu duqc tuyên b là không có ti và tip tc tham gia khóa h9c thI 
sê duçc tiêp tiic hithng hc bong chInh sách và các khoàn ho trç khác theo 
quy djnh. 

b) Nu dugc tuyên b là kbông có ti và không tip tiic tham gia khóa 
h9c thI së bj dung cap chInh sách ni trü tü thyi diem quyêt djnh nghi h9c dôi 
vâi sinh viên cO hiêu luc. 

c) Nu bj kt lun là có ti thI sinh viên Se bj dung cp chInh sach ni 
trü tir thii dim quy& djnh cüa co quan có thâm quyên có hiu 1irc. 

6.5.Trong trung hqp sinh viên nghi hQc theo quy djnh tai  khoân 6.2; 
6.3; 6.4 quy djnh nay thI sê không duc hithng chinh sách nOi  trü khi tham gia 
cac chisong trInh dáo tao  trInh d cao dãng khác. 
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7. To chtrc thiyc hiên 

K t1r ngày 01 tháng 01 näm 2016, sinh viên duçic tuyn mri h9c cao 
ding (cao ding ngh, cao dng) nu thuc di tuçlng theo quy dinh tai  khoân 
2 quy djnh nay. 

Quy djnh nay së duçic sira di, b sung trithng hçip các van bàn quy 
phm pháp lu3t duccc dn chiu d áp diing trong quy djnh nay s duqc sira 
di, b sung hay thay th bang van bàn mdi. 

Quy djnh nay có hiu 1c tü nãm h9c 

No'i nhãn: 
- Giám hiu (de b/c), 
- Các KhoalTrung tarn dào tao, 
- Luu TCHC, CTHSSV. 

'Trân Dwc Qu 
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