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QUYET DJNH 
V/v ban hành quy dnh thi hin chInh sách min, giãm h9c phi cho sinh viên 

HIU TRU'NG 
TRI11NG DiI HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can cr Quyt dnh so: 945/QD-TTg ngày 04/07/2017 cfia Thu tithng 
chinh phü v vic phê duyt d an thI diem dôi mOi co' ch hoat dng cüa 
Trueing Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can ci'r Quyt djIIh s6: 4811/QD-BCT ngày 29/5/2014 cüa B tru'1ng 
B Cong thuang ye vic quy dnh chrc näng, nhim vçi, quyn han  và Ca câu 
t chirc cüa Trithng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can cr Nghj djnh s: 86/2015/ND-CP ngây 02/10/2015 cüa Thu tung 
ChInh phU quy djnh ye Co ch thu, quân 1 hc phi di vi ca s& giáo dçtc 
quôc dan và chinh sách rnin, giárn h9c phi, h trçi chi phi h9c tp tr nàm h9c 
2015-2016 den nàrn hoc 2020-2021; 

Can cr Thông tu so: 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 
30/3/20 16 cüa lien b B Giáo diic và Dào tao, Bi tài chInh, B Lao ding 
thu'ang binh và xã hi huóiig dn thrc hin mt s diu cüa Nghj djdl ye ca 
ch thu, quãn 1 hc phi di vi ca s& giáo dçic quc dan và chinh sách min, 
giám h9c phi, h trçi chi phi h9c tp tir nãm hc 2015-2016 dn nàm hoc 
2020-2021; 

Xét d nghj càa Tru'ing phông Cong tác HSSV, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt cljnh nay "Quy djnh thrc hin chInh 
sách min, giâm h9c phi cho sinh viên". 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir näm h9c 2017-2018. 

Diu 3. Tru'ng các phông: Cong tác HSSV, Dâo tao, T chirc - Hành 
chinh, Tài chInh-K toán, Tru'ng các dyri vj Co lien quan và sinh viên chu 
trách nhirn thi hành quy&t dnh nây.4" 



BQ CONG THU'CNG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRUONG DI HQC CONG NGHIP HA NQi Dc Lp — Ti Do — Hnh Phñc 

Ha Nói, ngày 06 thing 4 nám 2018 

QUY B!NH 
Thrc hin chinh sách mien, giãm hQc phi cho sinh viên 

truông Bai hçc Cong ng1iip Ha Ni 
(Ban hành theo Quyét djnh so: 361/QD-DHcN, ngày 06 tháng 4 nám 2018 

cia Hiu trwó'ng Trzt&ng Dgi hQc COng nghip Ha Nç5z) 

CHUONG I 
NHXNG VAN BE CHUNG 

1. Can cfr ban hành quy dnh 

1.1. Quy& dnh sé: 945/QD-TTg ngày 04/7/2017 cüa Thu tithng Chinh 
phü v vic phê duyt d an thI dim di mói cci ch hoat  dng cüa Trung Dai 
h9c Cong nghip Ha Ni; 

1.2. Nghj djnh s: 86/2015/ND-CP ngày 02/10/20 15 cña Thu tuó'ng 
ChInh phü quy djnh v cci ch thu, quàn l hçc phi di vOi c sà giáo dc quôc 
dan và chinh sách min, giàm h9c phi, h trçi chi phi h9c tp tr nàm h9c 20 15-
2016 dn näm h9c 2020-202 1 (sau day gçi tat là: Ngh djnh so 86/2015/ND-CP 
ngày 02/10/20 15); 

1.3. Thông tu s: 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 
30/3/2016 cüa lien b B Giáo dc và Dào tao,  B tài chInh, B Lao dng 
thucmg binh và Xã hi huó'ng dn thxc hin mt s diu cüa Nghj dnh s 
86/20151ND-CP ngày 02/10/20 15 cüa Thu tuâng ChInh phü quy djnh v ca ch 
thu, quãn l hcc phi di vó'i Ca s& giáo dic quc dan và chInh sách min, giám 
h9c phi, h trq chi phi h9c tp tir nãm hc 2015-2016 dn näm hçc 2020-2021 
(sau day gçi tt là: Thông tu s 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 
30/3/2016). 

2. Nhim vçi và co' cu t chuc Hi clông xét duyt chInh sách mien 
giãm hQc phi cho sinh viên 

Hi dông xét duyt chê d chInh sách cho sinh viên là co quan tu vn 
giüp Hiu trtthng xét duyt ho sa và d xut danh sách sinh viên duçc min 
giãm h9c phi. 



Thành phân hi d1ng gm: 

Chñ tjch hi dng là Hiu truô'ng (hoc Phó hiu tnRmg phi trách dào 
tao duc Hiu tru&ng üy quyn). 

Uy viên thtthng trirc là Tnrng phông (hoc phó Trithng phOng) Phông 
Cong tác HSSV. 

Các üy viên gm dai  din các don v: Dào tao,  T chCrc Hành chInh, Tài 
chInh k toán, Doàn thanh niên, Hi sinh viên. 

CHTfONG H 

XET CUE DO MIEN GIAM HQC PHI 

1. Dôi tuç'ng áp ding 

Sinh vien h9c chInh quy, h9c lien thông theo hInh thüc dào tao  chInh quy. 

2. Di ttrçrng du'qc min, giãm hçc phi 

2.1. Diii tu'çrng ctwçrc mien h9c phi 

a) Anh hung 1irc luçmg vu trang nhân dan; Thuong binh, Nguè'i hithng 
chInh sách nhu thuong birth; Anh hung lao dng trong thi k' kháng chiên (neu 
co). 

Con cüa nguii hoat dng cách mng truéc ngày 01/01/1945 (nu có); 
con cüa ngthi hoat  dng each mng tr ngày 01/01/1945 dn ngày khói nghia 
tháng Tam 11am 1945 (nu co); con cña Anh hing lirc luçmg vu trang nhân dan; 
con cüa anh hung Lao dng trong thôi kS'  kháng chin; con lit s, con cüa 
bnh binh; con cüa ngithi hoat  dng kháng chin b nhim cht dc hóa h9c. 

b) Sinh viên bj tan tat,  khuy& tt thuc din h nghèo hoc h cn nghèo 
theo quy djnh cüa Thu tuàng Chinh phü. 

c) NgiRi tü 16 dn 22 tui thuc mt trong các truông hçcp sau: 

- Bj bô rai chua có ngu?i nhn lam con nuôi. 

- M côi Ca cha và me. 

- M côi cha ho.c mc và nguôi con 1a  bj mt tIch theo quy djnh cüa pháp 
luât. 

- M côi cha hoc mc và nguO'i cOn iai  dang hithng ch d chäm sóc, 
nuôi duO'ng tai  co sâ bào trçr xã hi, nhà xã hi. 

- M côi cha hoc mc và ngu'O'i cOn lai  dang trong thai gian chip hành an 
pht tu tai trai giam hoc dang chap hành quy& djnh xir l vi phrn hành chInh 
tai tnthng giáo duO'ng, co s giáo duc bat buc, co sâ cai nghin bat buc. 

- Cha ho.c mc mt tIch theo quy dlnh  cüa pháp 1u.t và ngui cOn lai 
hthng chê d chäm sóc, nuôi duOng tai Co s bào trçi xã hi, nhà xã hi. 

- Cha hoc mc mt tIch theo quy dnh cüa pháp luat  và ngui cOn 1i dang 
chap hành an pht tü tai trai giam hoc dang chap hành quyêt dnh xü 1 vi 
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phm hành chinh tai truiYng giáo duo'ng, co sâ giáo dçic bt buc, co so' cai 
nghin bat buc. 

- Cha hoc m dang huo'ng ch d chäm soc nuôi duö'ng ti Co so' bào trg 
xä hi, nhà xã hi và ngtthi cOn lai  dang dang chap hành an phat tñ ti tri giam 
hoc dang chap hành quyêt djnh xü 1 vi phm hành chInh ti trumg giáo 
duâng, Co So' giáo dic bat buc, co so' cai nghin bat buc. 

d) Sinh viên h cir tuyn. 

e) Sinh viên là ngu'o'i dan tc thiu s thuc h nghèo hoc h cn nghèo 
theo quy djnh cüa Thu tuo'ng Chinh phü. 

f) Sinh viên là nguo'i dan tc thiu s rt It nguo'i (dan tc La Hü, La Ha, 
Pa Then, Lir, Ngái, Chirt, Lô Lô, Màng; Công, Co' Lao, Bô Y; Si La; Pu Péo; 
Ro Màm; BRâu, C Du) a yang có diêu kin kinh té xà hi khó khàn hoc dc 
bit khó khän. Van bàn quy djnh ng có diêu kin kinh tê xã hi khó khän 
hoc dc bit khó khän ti Phi içic I Thông tu 09/201 6/TTLT-BGDDT-BTC-
BLDTBXH ngày 30/3/20 16. 

1.2. Dii tu'çrnggiám h9c p/il 

a) Giâm 70% h9c phi divo'i sinh viên h9c ngh nng nh9C, dc hai, 
nguy hiêm dôi vo'i giáo dijc nghê nghip. Danh m1ic các nghê h9c nng nh9c, 
dc hi, nguy hiêm do B Lao dng Thuong binh và Xã hi quy djnh. 

b) Giâm 70% h9c phi di vo'i sinh viên là nguo'i dan tc thiu s (không 
phài là dan tc thiêu so rat it nguo'i) o' ng có diêu kin kinh tê - xà hi dc 
bit khó khän. Van bàn quy djnh vñng Co diêu kin kinh tê xã hi dc bit khó 
khãn tai  Phti 11ic I Thông tu 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBX}1 ngày 
30/3/2016. 

c) Giâm 50% h9c phi dôi vo'i sinh viên là con can b, cong nhân viên 
chüc ma cha ho.c m bj tai nn lao dng hoc mc bnh ngh nghip dugc 
huo'ng trg cap thurng xuyên. 

3. Nguôn kinh phi 

Kinh phi thirc hin min, giãm h9c phi duçic cp tr ngun ngân sách nhà 
nuo'c và ngun thu h9c phi cüa nhà truo'ng. 

4. TrInh tu thu tuc ho so' 

Trong tho'i hin k tir ngày nhp hçc dn ngày 3 1/10 hang näm sinh viên 
có don dê nghj mien giàm h9c phi và các giy to' chirng minh thutc di tu'9T1g 
mien giãm h9c phi v PhOng Cong tác HSSV: 

a) Giy xác nhn cüa co quan quàn l di tuçmg nguo'i có cong d& vo'i 
dôi ti.rçng duçic quy djnh diem a khoàn 2.1 cüa quy djnh nay. 

b) Giy xác nhân khuy& tt do Uy ban nhân dan cp xã hoc Quyt djnh 
ye vice tn cap xa h91 cua Chu tch Uy ban nhân dan cap huyn dôi vo'i dôi 
tuvng và giây chirng nhn h nghêo hoc h cn nghèo do 11y ban nhan dan 
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cp xã xác nhn d& vth di ti.rçing quy djnh ti dim b khoân 2.1 cüa quy djnh 
nay. 

c) Quyt dinh v viêc trçY cp xa hi cña Chñ tjch Uy ban nhân dan cp 
huyên dôi vâi dôi tuang duçc quy djnh t?i  diem c khoãn 2.1 cüa quy djnh nay. 

d) Giây khai sinh (bàn sao có cong chirng) và giy chrng nhn h nghèo 
hoäc ho can nghèo do Uy ban nhân dan cp xã cap di vi di tuçing du'cc quy 
dnh ti diem d khoàn 2.1 cüa quy djnh nay. 

e) Giy khai sinh và s h khu (bàn sao có cong chrng) d& vOi dói 
tuo'ng duçic quy dinh ti diem f khoân 1.1 và diem b khoãn 1.2 cüa quy djnh 
nay. 

f) So h gti'çl cap hang thang hoäc Quyêt dinh ye viêc duoc huo'ng chê  
dO bi tai nan lao dông hoàc mac bênh nghê nghiêp cua cha hoäc me do tO chuc 
bào hiêm xã hi dôi vi dOi tuçYng duc quy djnh ti diem c khoán 1.2 cña quy 
dinh nay. 

g) Can cü vào chuyên ngành h9c cüa sinh viên d quy& dnh min giàm 
h9c phi dôi vói dôi tuong dugc quy djnh ti diem a khoàn 1.2 ci1a quy dnh nay. 

Sinh viên thuc din min, giãm h9c phi chi phài np 01 b h so' np 
1n du cho cà thi gian khóa h9c. Riêng di vâi sinh viên thuc din h nghèo, 
h cn nghèo thl hang nàm tr 01/01 dn 28/02 phài np b sung giây chirng 
nhn h nghèo, h cn nghèo d lam can cir xem xét min giàm h9c phi cho kS' 
tip theo. 

5. Quy d1nh v dfrng min, giãm hQc phi 

Th?ñ gian sinh viên bj k 1ut ngi.'rng h9c hoc buc thôi h9c, h9c luii 
ban, h9c 1i, h9c b sung thI së không duçic cp bü tin min giàm h9c phi. 

6. Phtro'ng thfrc thijc hin min giãm h9c phi 

a) Min, giâm h9c phi di vôi s tin chi dang k h9c ln thu nhât trong 
h9c k' chInh và bao gOm cà tin chi cüa tat cà các h9c phân ma sv däng k h9c 
lan thr nht a hçc kS'  phi duçic tinh vào h9c kS'  chinh do (nêu co). 

b) Không min, giám h9c phi di vOi tin chi ting anh và tin h9c thuc d n. 

c) KhOng min, giàm h9c phi di vai tin chi dàng k hc lai và h9c cài 
thiên. 

d) Di vâi sinh viên mâi nhp h9c, H9c k' 1 sinh viên np h9c phi truâc. 
Sau khi hi dOng xét duyt së cap bii li cho sinh viên. 

e) Di vói sinh vien duoc nhân h 9 c bng Haui, chi duc mien giàm h9c 
phi theo quy djnh tui Nghj djnh 86/2015/ND-CP ngày 02 tháng 10 näm 2015 
dôi vOi các co sâ giáo diic cOng 1p chua tir bào dam kinh phi chi thung 
xuyen. 

f) DM vai sinli viên khuy& tat, tan tt duçic min h9c phi Haui ma thuc 
dôi tucng min giâm hpc phi ti diem b, khoân 2.1 ti quy djnh nay. Chi duc 



min giàm h9c phi theo quy djnh tai  Nghj djnh s 86!2015/ND-CP ngày 02 
tháng 10 näm 2015 dôi vi các Co sâ giáo diic Cong 1p chua tir bâo dam kinh 
phI chi thuing xuyên. 

g) Tir h9c kS'  2 tth di di vói sinE viên thuc di tuçlng min, giâm h9c 
phi: 

- Di tuçmg min giâm hc phI c djnh trong su& khóa hçc thI trong tài 
khoãn cüa sinE viên do nhà trisO'ng cap duc treo du nç nêu ngân sách nhà nuâc 
chua cap ye. 

- Di tuqng là ngi.rñ dan tc thiu s6 thuc h nghèo hoc h cn nghèo 
biên dng theo trng näm thI sinh viên phãi dóng h9c phi nêu không cung cap 
giây t chi1mg minE thuc dôi tixçing mien giàm h9c phi. 

Quy djnh nay se duqc sira di, b sung trithng qp các van bàn quy 
phm pháp lut duçic dn chiu d áp diing trong quy dnh nay dugc sra di, b 
sung hoc thay th bang vAn bàn mOi.

/ 
Quy dnh nay có hiu lirc tr nAm h9c 2017-2018./1/' 

Noi nhn: 

- Giárn hiu (d b/c), 
- Các KhoaJTT dào tao, 
- Urn TCHC, CTHSSV. 
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