
BQ CONG THU'ONG cQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUONG DiI HQCCONG NGHIP  HA NQI Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S:361/QD-DHCN HàNi,ngày06tháng 4 näm 2018 

QUYET D!NH 
V/v ban hnh quy djnh th hin cbmnh sách min, giãm h9c phI cho sinh viên 

HIU TRU'ONG 
TRU'NG DAI HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can ci Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/07/2017 cüa Thu tuOng 
chInh phü ye vic phê duyt dê an thi diem dôi mi Co chê hoat dng cüa 
Tri.thng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can Quy& djnh s: 4811/QD-BCT ngày 29/5/20 14 cüa Bô truâng 
B Cong thuong ye vic quy djnh chüc nàng, nhim vii, quyên hmn và co câu 
to chüc cüa Tru'ing Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can cü' Nghj djnh s: 86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 cUa Thu tithng 
Chinh phü quy djnh ye cc chê thu, quãn 1 hc phi dôi vâi cci sâ giáo diic 
quôc dan và chInh sách mien, giãm h9c phi, h trq chi phi h9c tp tü näm h9c 
2015-2016 den nan-i hoc 2020-2021; 

Can ci Thông tu s: 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 
30/3/20 16 cüa lien b Bô Giáo dic và Dào tao,  B tài chInh, Bô Lao dng 
thuong binh và xä hi hithng dan thirc hin rnt so diêu cüa Nghj djnh ye co 
ché thu, quân l hçc phi dôi vâi co s& giáo dic quôc dan vâ chInh sách mien, 
giâm h9c phi, hO trçY chi phi hc ttp tü nàm h9c 2015-2016 den nàm h9c 
2020-202 1; 

Xét d nghj cüa Tru&ng phông Cong tác HSSV, 

QUYET IMNH: 

Bieii 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy djnh thirc hin chInh 
sách mien, giárn h9c phi cho sinh viên". 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr nàm h9c 2017-2018. 

Diu 3. Trithng các phông: Cong tác HSSV, Dâo tao,  To chüc - Hành 
chInh, Tài chInh-Ke toán, Tri.thng các din vj có lien quan vâ sinh viên chu 
trách nhim thi hành quyêt djnh này./ 

No'! nhâii: 
- Nhii diêu 3, 
- Liru TCHC,CTHSSV. 



BQ CONG THUNG CQNG IIOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DI HQC CONG NGHIP HA NQi Dc Lp —  Tir Do —  Hnh Phüc 

Ha Nói, ngày 06 tháng 4 näm 2018 

QUY B!NH 
Thiyc hin chInh sách mien, giãm hçc phi cho sinh viên 

trirong Bii hyc Cong nghip Ha Ni 
(Ban hành theo Quyêt djnh sô. 361/QD-DHCN, ngày 06 tháng 4 nám 2018 

cia Hiu tru'àng Truông Dgi hQc Cong nghip Ha Nt7i) 

CHTXONG I 
NHU'NG VAN BE CHUNG 

1. Can cii' ban hành quy d!nh 

1.1. Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/2017 ciia Thu tixng ChInh 
phii v vic phê duyt d an thI dim di mi Co ch hoat dng cüa Trithng Dai 
h9c Cong nghip Ha Ni; 

1.2. Nghj djnh s: 86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 cüa Thu tuó'ng 
ChInh phü quy djnh v Co ch thu, quân l hçc phi di vOi Co sâ giáo dc quc 
dan và chInh sách min, giàm h9c phi, h trq chi phi h9c tp tir näm h9c 2015-
2016 dn nàm h9c 2020-202 1 (sau day gci tt là: Nghj djnh s 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 diic và Dào tao,  B tài chinh, B Lao dng 
thuong binh và Xã hi hu'ng dn thirc hin mt s diu ciia Nghj djnh s 
86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 ciia Thu tung Chinh phü quy djnh v co ch 
thu, quàn 1 hçc phi di vci cci sà giáo diic quc dan và chinh sách min, giâm 
h9c phi, h trg chi phi h9c tp tr näm h9c 2015-2016 dn näm h9c 2020-2021 
(sau day gi tat là: Thông tix so 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 
30/3/2016). 

2. Nhim viii và co cu to chfrc Hi dông xét duyt chInh sách min 
giãm h9c phi cho sinh viên 

Hi dng xét duyt ch d chInh sách cho sinh viên là Co quan tu vn giip 
Hiu truung xét duyt h so và d xu.t danh sách sinh viên dugc min giãm h9c 
phi. 

Thanh phãn hi d1ng gOm: 

ChU tjch hi dng là Hiu trithng (hoc Phó hiu tru&ng phi,i trách dào tao 
duçic Hiu tru'&ng üy quyên). 



Uy vien thithng trrc là Trithng phông (hoc phó Trithng phong) Phông 
Cong tác HSSV. 

Các üy viên gm dai  din các dan vj: Dào tao,  To chüc Hành chInh, Tài 
chInh k toán, Doân thanh niên, Hi sinh viên. 

CHIXNG II 
XET CHE oQ MIEN GIAM HQC PHI 

1. Dôi tu'qng áp diing 
Sinh viên h9c chInh quy, hc lien thông theo hInh thrc dâo tao chInh quy. 

2. Dôi tu'çrng du'çrc min, giãm hQc phi 
2.1. D6i tuYng du'ic milil h9c p/il 
a) Anh hung 1irc lu'gng vu trang nhân dan; Thuang binh, Ngui huâng 

chInh sách nhu thucing binh; Anh hung lao dng trong thji kSr  kháng chiên (nêu 
có). 

Con cüa nguñ hoat dng cách mng truc ngày 01/01/1945 (nu có); con 
cüa ngui hoat dng cách mng tü ngày 01/01/1945 dn ngày khi nghia tháng 
Tam nãm 1945 (nu có); con cüa Anh hung hrc 1uçng vU trang nhân dan; con 
cüa anh hung Lao dng trong thai kS'  kháng chin; con 1it s, con cüa bnh 
binh; con cUa ngu'i hoat dng kháng chin bj nhim cht dc hóa h9c. 

b) Sinh viên bj tan tat,  khuyt tt thuc din h nghèo hoc h cn nghèo 
theo quy djnh cUa ThU tithng ChInh phU. 

c) Ngu'i tr 16 den 22 tui thuc mt trong các trung hçp sau: G 

- Bj bO rai chua có nguôi nhn lam con nuôi. 

- M côi câ cha và me.
iT 

- Mo côi cha hotc mc và ngu?i con 'ai  bj mt tIch theo quy djnh cUa pháp 
luât. 

- Mo côi cha ho.c mc và ngtthi con 'ai  dang hu&ng ch d chäm sóc, nuOi 
during tai  ca si bão trg xã hi, nhà xã hi. 

- M cOi cha hoc mc và ngu0i cOn lai  dang trong thai gian ch.p hành an 
phat tU tai trai giam hotc dang chtp hành quyt djnh x1r 1 vi phm hành chInh 
tai trueing giáo duOiig, ca sâ giáo diic bat buc, ca sO!  cai nghin bat buc. 

- Cha hoc mc mt tIch theo quy djnh cUa pháp 1ut và ngui cOn lai 
huO!ng chê d chärn sóc, nuôi duO'ng tai  co s bâo trg xã hi, nba xã hi. 

- Cha hoc mc mt tIch theo quy djnh cUa pháp lut Va nguO!i cOn lai  dang 
chap hành an phat tU tai trai giam hoc dang chap hành quyet djnh xü 1 vi pham 
hành chInh tai  truO!ng giáo dung, Ca s giáo dçic bat buc, ca sâ cai nghin bat 
buôc. 

- Cha hoc mc dang huO!ng ch d chäm soc nuôi duong tai  ca s bão trV 
xa hi, nba xã hi và nguO!i cOn lai  dang dang chap hành an phat tU tai trai giam 
hoäc dang chap hành quyêt djnh xü l vi phm hành chInh tai  truO!ng giáo 
duâng, ca s giáo diic bat buc, co s& cai nghin bat buc. 

d) Sinh viên h cO! tuyn. 
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e) Sinh viên là ngi1i dan tc thiu s thuc h nghèo hoc h cn nghèo 
theo quy djnh cüa Thu ttthng Chinh phü. 

f Sinh viên là ngui dan tc thiu s rt It ngui (dan tc La Hü, La Ha, 
Pa Then, Lu, Ngái, Chi:rt, Lô Lô, Màng; Công, C Lao, Bô Y; Si La; Pu Péo; Ro 
Mãm; BRâu, C Du) & vüng có diu kin kinh tê xã hi khó khän hoc dc bit 
khó khän. Van bàn quy djnh vüng có diêu kiin  kinh tê xã hi khó khän ho.c dc 
bit khó khän tai  Phii lic I Thông tr 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH 
ngày 30/3/20 16. 

2.2. Di tu'çrng giãm hc phi 
a) Giàm 70% h9c phi di vâi sinh viên h9c ngh nng nh9c, dc hai,  nguy 

hiêm dôi v&i giáo dic nghê nghip. Danh rn1Jc các nghê h9c nng nhçc, dc hai, 
nguy hiêm do Bô Lao dng Thixcing binh và Xã hi quy djnh. 

b) Giàm 70% h9c phi di v&i sinh viên là ngu&i dan tc thiu s (không 
phài là dan tc thiêu so rat It ngu&i) & vüng có diêu kin kinh tê - xã hi dc 
bit khó khän. Van bàn quy djnh vüng có diêu kin kinh tê xã hi dc bit khó 
khän tai  Phii hic I Thông tu 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 
30/3/20 16. 

c) Giãm 50% h9c phi di v&i sinh viên là con can b, cong nhân viên ch&c 
ma cha hoc mc bj tai nan  lao dng ho.c mac bnh nghê nghip dugc hu&ng 
trçl cap thu&ng xuyên. 

3. Ngun kinti phi 

Kinh phi thirc hin min, giâm h9c phi duçc cap tü ngun ngân sách nhà 
nuOc và ngun thu h9c phi cüa nhà tru&ng. 

4. TrInh tu' thu tic ho scr 
Trong th&i han  k t1r ngày nh.p h9c dn ngày 3 1/10 hang näm sinh viên 

có dcin d nghj min giâm h9c phi và các giy t& chü'ng minh thuc di tuçmg 
min giárn h9c phi v Phông Cong tác HSSV: 

a) Giy xác nhn cüa cci quan quãn 1 di tuçng ngu&i có cOng di v&i di 
tuçmg dugc quy djnh diem a khoàn 2.1 cüa quy djnh nay. 

b) Giy xác nhQtn khuyt ttt do Uy ban nhân dan cp xâ ho.c Quy& djnh 
ye viêc tr cap xã hi cüa Chü tjch Uy ban nhân dan cap huyn và giy chüng 
nhn h nghèo hoc h ctn nghèo do Uy ban nhân dan cap xã xác nhmn di vói 
diOi tu'çing quy djnh tai  diem b khoàn 2.1 cüa quy djnh nay. 

c)Quy& djnh v vic trg dp xã hi cüa Chü tjch Uy ban nhân dan cp 
huyn diôi vâi dôi tuqng duçic quy djnh tai  diem c khoân 2.1 cüa quy djnh nay. 

d) Giy khai sinh (bàn sao có cOng chng) và giy chüng nhtn h nghèo 
hotc h cn nghèo do Uy ban nhân dan cap xã cap dOi v&i dOi tu'çlng du?c  quy 
djnh tai  diem e khoân 2.1 cüa quy djnh nay. 

e) Giy khai sinh và s h khu (bàn sao có cong chung) di vó'i d6i 
tucYng duçic quy djnh tai  diem f khoàn 2.1 và dim b khoãn 2.2 cüa quy djnh 
nay. 

S huO'ng trçY cp hang tháng hotc Quyt djnh v vic &rnc hu&ng ch 
d bj tai nan  lao dng hoc mac bnh nghê nghip cüa cha hoc mc do to chü'c 
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bào him xã hi di vi di tucYng duçic quy djnh tti dim c khoàn 2.2 cüa quy 
djnh nay. 

g) Can cir vào chuyên ngành h9c cüa sinh viên d quyt djnh min giám 
h9c phi dôi vói dôi tuçYng ducc quy ctjnh tai  diem a khoàn 2.2 cüa quy djnh nay. 

Sinh viên thuc din min, giàm h9c phi chi phãi np 01 b h s np lan 
du cho Ca th?ñ gian khóa h9c. Riéng cti vói sinh viên thuc din h nghèo, h 
cn nghèo thI hang näm tir 01/01 dn 28/02 phài np b sung gi.y chirng nhn 
h nghèo, h cn nghèo d lam can cü xem xét min giàm hQc phi cho kS'  tip 
theo. 

5. Quy dlnh  v dung min, giãm hQc phi 
Th?i gian sinh viên bj k lust ngrng h9c hoc buc thôi h9c, h9c 1uu ban, 

h9c lai,  h9c b sung thI së không duçc cp bü tin min giâm h9c phi. 

6. Cong thü'c tInh hçc phi mien giãm và th?ri gian icc dfr lieu 

6.1. Cong thzc tInh 

Hc phi min giàm= NTCHP  x HCT x HLHP  x DG 

Trong do: 

NTCHP: là s tin chi cüa h9c phn d tinh h9c phi 

HCT: Là h s hc phi theo chucing trInh dào tao dai trà có HcT=1  .0 

HLHP: Là h s hc phi cüa lap hc ph.n duçc ma theo k hoach Va tiên 
do dào tao có HLHP= 1.0 

DG: là don giá h9c phi cho rnt tin chi h9c phi do Hiu trirang quy djnh 
hang näm 

6.2. Th&i gian 1QC dil' lieu 

Hang kS'  nhà triiOng tin hành hp xét min giâm hc phi can cir trên so 

luç'ng hoc phn sinh vien däng k h9c ln thu nht. Nba tnthng xác djnh mOc jib 

thai gian 19c nhu' sau: 

Danh sách lc tü ngày 01/7 den 30/11 1am can cü xét hçc k' 1 

Danh sách 19c tr ngày 1/12 dn 30/6 1am can cü xét hc kS'  2 

7. Phu'o'ng thüc thirc hin mien giãm hc phi 
7. 1.Miên giám hQc phi 

Min, giám h9c phi di vai s tin chi sinh viên däng k hc l.n thir nhât 
tü 1/1 den 3 1/12 trong hc kS'  chInh và bao gôm cà tin chi cüa tat câ các h9c 
phân ma sinh viên dang k h9c lan thu nhât & h9c k' phi dirçc tInh vào h9c kST 
chinh do (nêu co). 

7.2.Khóng mién giám hQc phi 

a) Không min, giâm hc phi di v&i tin chi ting anh và tin hc thuc d an. 
b) Không min, giàm hc phi dii v&i tin chi däng k hc lai  và hc Câi 

thiên. 
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7.3. Fhu'cing t/n'c thy'c hiçn 

a) Di vi sinh viên mOi nhQtp h9c, H9c kS'  1 sinh viên np h9c phi tnrOc. 
Sau khi hii dông xét duyt sê cap bü 'ai  cho sinh viên. 

b) DM vi sinh viên datthü  khoa các khi xét tuyn, sinh viên dt giài 
nhât cuc thi khoa h9c cap quôc gia dixçic nhà tri.rèiig mien kinh phI dào to cã 
khóa h9c, sinh viên có tong diem 3 mOn xét tuyên dâu vào cao nhât các khOi xét 
tuyên (tth các sinh viên thu khoa) duqc nhà truYng mien kinh phi dào tao  nàm 
thir nhât ma thuc mtt trong các dOi lirçing mien, giãm h9c phi tai  diem 
a,b,c,d,e,f, khoân 2.1 tai  quy djnh nay thI: 

- Du'çic min kinh phi dào tao  do nba tru&ng cap. 

- Duçrc hithng kinh phi nhà nithc cp theo quy dnh tai  Nghj djnh 
86!2015/ND-CP ngày 02 tháng 10 näm 2015 dôi vii các cci s& giáo diic cong ltp 

chisa tir bâo dam kinh phi chi thu?ing xuyên. Nhà tru1ng së chi trá kinh phi khi 
ngân sách nhà nuc cap. 

c) Sinh viên thuc di ti.rcxng min giàm h9c phi khi däng k h9c phtn thI 
h thông ghi nhn nç so tiên mien giãm. Hang k' nhà trung tiên hành h9p xét 
và ban hành quyêt dnh min giãm h9c phi 2 lan vào tháng 7 và tháng 12, h 
thông së trir tiên nç trên cüa sinh viên khi nhà trl1ng nh.n dugc kinh phi nhà 
nuOc cap. 

Quy djnh nay së duc süa dôi, b sung trung hçp các van bàn quy 
pham pháp 1ut duc dn chiêu dê áp diing trong quy djnh nay duc sira dôi, bô 
sung hoc thay the bang van bàn mth. 

Quy djnh nay có hiu hrc tü näm hc 2017-2018.! 

No'i nhân: 

- Giám Iiiu (d b/c), 
- Các KhoaJTT dào tao, 
- Luu VT, CTHSSV. 
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