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BQ CONG THU'CNG CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TRU'ONG DI HQCCONG NGHIP HA NO! Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S,:379/QD-DHCN HàNoi,ngàyl6 tháng 4 nãm 2018 

QUYET D!NH 
V/v ban hành quy dnh  thrc hin chInh sách h trçY hQc tp cho sinh viên 

HIU TRUNG 
TR1XNG DAI HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can cir Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/20 17 cüa Thu tuó'ng 
chInh phü ye vic phê duyt dê an thi diem dôi mi c chê boat  dng cüa 
Triiing Dai  hc Cong nghip Ha Ni; 

Can cü Quy& dnh s: 4811/QD-BCT ngày 29/5/20 14 cüa B tru&ng 
Bô Cong thuang ye vic quy djnh chirc näng, nhim vii, quyên han  và c câu 
to chirc cüa Trung Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can cir Nghj dnh s: 57/2017/ND-CP ngày 09/05/20 17 cüa Thu tuó'ng 
ChInh phü quy djnh chinh sách ho trçi hc tp dôi vi tré mu giáo, h9c sinh 
sinh viên là ngiiñ dan tc thiêu so rat It ngithi; 

Xét d nghj cüa Trithng phông Cong tác HSSV, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy djnh thrc hin chinh 

sách h trg hc tp cho sinh viên". 

Diu 2. Quy& dnh nay có hiu lc k tCr näm h9c 2017-20 18. 

Diu 3. Tnthng các phông: Cong tác HSSV, Dào tao,  To chüc - Hành 
chInh, Tài chinh-Kê toán, Truâng các d?n  vj có lien quan và sinh viên chju 
trách nhim thi hành quyêt djnh này.i 

Noi nhân: 
- Nhu diêu 3, 
- Li.ru TCHC,CTHSSV. 
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BQ CONG THIJONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'ONG DI HQC CONG NGHIP  HA NQi Bc Lp -  Tr Do -  Hnh Phüc 

Ha N5i, ngày 16 tháng 4 nàm 2018 

QUY B!NH 
Thtyc hin chInh sách ho trq hQc tp cho sinh viên 

Trtrong Bi h9c Cong nghip Ha Ni 
(Ban hành theo Quyêt d/nh so: 379/QD-DHcN, ngày 16 tháng 4 nàm 2018 

cza Hiu truàng Tru'àng Dgi hQc Cong nghip Ha Nç5i) 

CHU'aNG I 
NHUG VAN oE CHUNG 

1. Can cir ban hành quy d!nh 

Can cü Quy& djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/2017 cüa Thu tung 
Chinh phü v vic phê duyt dê an thI diem dôi mâi Co chê boat dng cüa 
Trithng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can cir Nghj djnh s: 57/2017/ND-CP ngày 09/5/2017 cüa Thu tuóng 
ChInh phü quy djnh chInh sách ho trçl h9c tp dôi vói tré mâu giáo, h9c sinh 
sinh viên là ngui dan tc thiêu so rat It nguôi. 

2. Nhim vi và cr cu to chu'c Hi aông xét duyt chInh sách h trçr 
h9c tp cho sinh viên 

Hi5i dng xét duyt ch d chInh sách cho sinh viên là co quan tu vn 
giüp Hiu tru&ng xét duyt ho so và dê xuât danh sách sinh viên duçic h trq 
h9ctp. JbNG 

A A• A A Thanh phan hQl dong gom: NI 

Chü tjch hi dng là Hiu truông (hoc Phó hiu trithng phçi trách dào 
tao dugc Hiêu trueing üy quyên). 

Uy viên thiing trirc là Truâng phông (hoc phó Truâng phông) Phông Cong 
tác HSSV. 

Các üy viên gm dai  din các don vj: Dào tao,  T ch(rc Hành chInh, Tài 
chinh ké toán, Doàn thanh nién, Hi sinh viên. 

CHUONG II 
XET CHINH SACH HO TRO HOC TP 

1. Bôi ttrçrng áp diing 

Sinh vién là ngithi dan tc thiêu so rat It ngithi dang h9c Dai  h9c chInh 
quy, cao dãng tai  trithng. 
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2. Diu kiin du'çrc hirong chInh sách 

Dê ducic hiRing chInh sách h trçi h9c tip,  sinh viên phãi dáp 1rng diu 
kiên sau: 

Sinh viên là ngiRii dan tc thiu rt it ngiRii (Cng, Mâng, Pu Péo, Si La, 
Ci Lao, Bô Y, La Ha, Ngái, Chirt, 0 Du, Brâu, Ro Màm, Lô Lô, Lir, Pa Then, 
LaHü). 

3.Mffchtrçrh9ctp 

Mirc ho trg h9c ttp bng 100% mirc lucmg co si và ducic hiRing 12 
tháng/nàm cho sinh viên có thii gian h9c dü 9 tháng/nam tth len; tnrè'ng hçip 
không dü 9 tháng/nam thI duçic hiRing theo th?ñ gian h9c thirc tê. 

Kinh phi thirc hin h trg h9c tp thrçic cp tiir ngun ngân sách nhà nithc. 

4. Nguyen tc htr&ng 

a) Sinh viên là ngiRii dan tc thiu s rt It ngi.Rii nu dng thi h9c & 
nhiêu khoa thI chi dixçic hiRing ho trçi mt lan. Tnr&ng hp sinh viên bj ngüng 
h9c thI th&i gian ngüng h9c không ducic hiRing h trg h9c tap.  TriRmg hçip sinh 
viên bj buc thôi h9c thI thôi hiRing chinh sách ho trg ngay sau khi thôi h9c. 

b) Sinh viên thuc di tuqng duçic hiRing nhiu chinh sách h trçi cüng 
tinh chat thI chi dixçic hiRing mt chinh sách v&i mirc h trçi cao nhât, ciii the. 

- Sinh viên dan tc thiu s rtt It ngu&i h9c h Dai  h9c chinh quy và Cao 
dàng chinh quy dugc hiRing chinh sách h trg h9c tp quy djnh ti quy djnh 
nay không dugc hiRing ho trçl chi phi h9c ttp quy djnh tai  Quyêt djnh so 
360/QD-DHCN ngày 06/4/20 18 cüa Hiu trithng tru&ng Dai  h9c Cong nghip 
HàNi. 

- Sinh viên là ngiRii dan tc thiu s rt it ngu&i h9c Cao dtng ngh duçic 
hiRing chinh sách h trg h9c tp quy dnh ti quy djnh nay không duçic hiRing 
h9c bong chinh sách quy djnh tii Quyêt djnh so 378/QD-DHCN ngày 
16/4/2018 và không duçic hiRing ho trçl chi phi hc tp quy djnh tai  Quyêt djnh 
s 360/QD-DHCN ngày 06/4/2018 cüa Hiu triRing triRmg Dii h9c Cong 
nghip Ha Ni. 

5. TrInh tiy, thu t11c và ho so' 

Tr ngày nhp h9c dn ngày 3 1/10 hang näm sinh viên np h so v 
Phông Cong tác HSSV gôm: 

Giy khai sinh hoc Chiirng minh thu nhân dan (bàn sao có cong chirng). 

Trong qua trInh hçc tap,  sinh viên thuc di tuçing dugc hiRing ch d h 
trq h9c tp không np don dê nghj kern theo các giây t& can thiet theo quy djnh 
thI chi duçic chi trâ h trçi hçc tp tinh ti ngày nhà tru&ng nhtn duçic day dü ho 
so dn khi kt thic khóa h9c và khOng ducic giái quyet truy linh tiên ho trçl h9c 
$p di v&i th&i gian dã hc tr truóc th&i diem sinh viên gii ho so dé nghj kern 
theo các giy t& can thiêt có lien quan. 
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6. Phuong thu'c thurc hin chInh sách h trçr hçc tp 

Thai gian cp kinh phi h trq h9c tp duçc thrc hin 2 1n trong näm 
h9c: Lan thr nhât cho 6 tháng vào tháng 11 hang näm; lan 2 cap cho 6 tháng 
vào tháng 4 nàm sau. 

Kinh phi h trç hpc tp dugc chi trâ cho sinh viên sau khi nhà tril&ng 
nhn thrçc ngân sách nhà ni.rc cap. 

Quy djnh nay s thrgc s1ra di b sung khi các van bàn quy phm pháp 
1ut nêu trên duc sra dôi, bô sung hay thay the bang van bàn mdi. 

Quy djnh nay có hiu lrc tr nàm h9c 2O17-2O18.// 

a 

Noinhân: 
- Giám hiu (dé b/c), 
- Các KhoaJTT dào tao, 
- Lixu TCHC, CTHSSV. 
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