
BO CONG THUONG CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TR1XNG DiI HQCCONG NGHIP  HA NO! DOc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 361/QD-DHCN Ha Ni, ngày 06 tháng 4 nám 2018 

QUYET IE)4NH 
V/v ban hãnh quy djnh thu hin chmnh sách mien, giãm hçc phI cho sinh viên 

HIU TRU'ONG 
TRI1OG DiI HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can cü Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/07/2017 cüa Thu tithng 
chInh phü ye vic phê duyt dê an thI diem dôi mói c chê boat dng cüa 
Tnthng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can cü Quyt djnh s: 4811/QD-BCT ngày 29/5/20 14 cüa Bô trithng 
Bô Cong thuong ye vic quy djnh chirc näng, nhim vi, quyên han  và Co CâU 

to chüc cüa Truèng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can cü Nghj djnh s: 86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 cüa Thu trnng 
ChInh phü quy djnh ye co chê thu, quán 1 hc phi dôi vi Co s giáo dic 
quôc dan và chinh sách mien, giâm h9c phi, ho trçy chi phi hçc tp tr näm h9c 
2015-2016 den nãm hoc 2020-2021; 

Can cü Thông tu s: 09/2016/TTLT-BGDDT--BTC-BLDTBXH ngây 
30/3/2016 cüa lien b Bô Giáo diic và Dào tao,  Bô tài chinh, B Lao dng 
thtrcing binh vâ xã hi hung dn thirc hin mt s diêu cüa Ngh djnh ye co 
chê thu, quân 1 hçc phi dôi vi co so giáo diic quôc dan và chinh sách mien, 
giâm h9c phi, h trg chi phi h9c tp tü näm h9c 2015-2016 den näm h9c 
2020-202 1; 

Xét d nghj cüa TruOng phông Cong tác HSSV, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy dnh thirc hin chInh 
sách min, giâm hçc phi cho sinh viên". 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr nàm h9c 2017-20 18. 

Diu 3. TruOng các phông: Cong tác HSSV, Dào tao,  To chiirc - Hành 
chInh, Tài chinh-Kê toán, TruOng các dçm vi có lien quan và sinh viên chju 
trách nhim thi hành quyêt djnh này.4 

Noi nhln: 
- Nhr diêu 3, 
- Ltxu TCHC,CTHSSV. 
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BQ CONG THU'ONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TRUNG WI HQC CONG NGHIP  HA NQi Bc Lp — T Do — Hnh Phüc 

Ha Nôi, ngày 06 tháng 4 näm 2018 

QUY B!NH 
Thirc hin chInh sách mien, giãm h9c phi cho sinh viên 

triro'ng Bii hQc Cong nghip Ha Ni 
(Ban hành theo Quyêt djnh so: 361/QD-DHcN, ngày 06 tháng 4 nám 2018 

cza Hiu tru'O'ng TrtrO'ng Dgi hoc COng nghip Ha Nz2 

CHIXQNG I 
NHNG VAN BE CHUNG 

1. Can cir ban hành quy dnh 

1.1. Quyt dnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/2017 cüa Thu tu1ng Chinh 
phü v vic phê duyt d an thi dim di mth ca 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 cUa Thu tithng 
ChInh phü quy djnh v co ch thu, quàn l hçc phi di vci co si giáo dc quc 
dan và chInh sách min, giãm hçc phi, h trçi chi phi h9c tp tiir näm h9c 20 15-
2016 dn näm h9c 2020-202 1 (sau day gçi tt là: Nghj djnh s 86/2015/ND-CP 
ngày 02/10/2015); 

1.3. Thông tu so: 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày  o/ 
30/3/2016 cüa lien b Bô Giáo diic và Dào tao,  Bô tài chInh, B Lao dng ( op.. 
thuong binh và Xã hi hung dn thirc hin mt s diu cüa Nghj djnh s 
86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 cüa Thu tuécng ChInh phü quy djnh v co ch 
thu, quãn l hçc phi d& vâi co sx giáo dçic quc dan và chInh sách min, giâm 
h9c phi, h trçl chi phi h9c tp tr nãm h9c 2015-20 16 dn näm h9c 2020-202 1 
(sau day gçi tt là: Thông tu s 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 
30/3/2016). 

2. Nhim vu và co cu to chtrc Hi dông xét duyt chInh sách mien 
giãm hQc phi cho sinh viên 

Hi dng xét duyt ch d chInh sách cho sinh viên là cci quan tu vn 
giüp Hiu trithng xét duyt h so và d xut danh sách sinh viên duçc min 
giàm h9c phi. 



Thành phân hi dông gôm: 

Chü tjch hi dng là Hiu trithng (hotc Phó hiu tnthng phi trách dào 
tao duc Hiu trithng üy quyn). 

1Jy viên ththng trirc là Trung phông (hoc phó Trung phông) Phông 
Cong tác HSSV. 

Các üy viên gm dai  din các don vj: Dào tao,  To chirc Hành chinh, Tài 
chInh k toán, Doàn thanh niën, Hi sinh viên. 

CHUONG II 

XET CHE nQ MIEN GIAM HOC PH! 

1. Dôi ttrçng áp ding 

Sinh viên h9c chInh quy, h9c lien thÔng theo hInh thüc dào tao  chInh quy. 

2. Di ttrqng thrçrc mien, giãm hQc phi 

2.1. D6i tu'9ng du'9c mien h9c phi 

a) Anh hung 1?c  luçing vu trang nhân dan; Thuong binh, Nguôi huO'ng 
chInh sách nhu thuong binh; Anh hung lao dng trong th?i k kháng chiên (nêu 
co). 

Con cüa nguii boat  dng cách mng tru&c ngày 01/01/1945 (nu co); 
con cüa ngu?ii hoat dng cách mng tili ngày 01/01 / 1945 dn ngày khñ nghia 
tháng Tam näm 1945 (nu co); con cüa Anh hung 1irc luqng vu trang nhân dan; 
con cüa anh hung Lao dng trong th?i kS'  kháng chin; con lit s5, con cüa 
bnh binh; con cüa ngithi hoat dng kháng chin bj nhim cht dc boa h9c. 

b) Sinh viên bj tan tat, khuyt tt thuc din h nghèo hotc h cn nghèo 
theo quy djnh cña Thu tithng ChInh phü. 

c) Ngui tr 16 dn 22 tuôi thuc mt trong các triiOng hcip sau: 

- Bj bó roi chua có nguinhn lam con nuôi. 

- Mo côi cã cha và me. 

- Mo côi cha hoic mc và ngui con 'ai  bj mt tIch theo quy djnh cüa pháp 
luât. 

- M côi cha hoc mc và ngithi cOn 'a  dang huàng chê d chäm sóc, 
nuoi duoiig tai  co sx bâo trg xà hi, nhà xã hi. 

- M côi cha hotc mc và ngithi cOn lai  dang trong thai gian chp hành an 
phat tu tai trai giam hoc dang chap hành quyêt dnh xu 1 vi pham hành chInh 
tai trrning giáo duO'ng, Co SO giáo diic bat buc, co s cai nghin bat buc. 

- Cha hotc mc mt tIch theo quy djnh cüa pháp 1ut và nguñ cOn lai 
hithng chê d chäm soc, nuôi duô'ng tai  co sà bão trg xà hi, nhà xã hi. 

- Cha hoc mc mt tIchtheo quy djnh cua pháp lut và ngithi cOn lai  dang 
chap hành an phat tü tai  trai giam hotc dang chap hành quyêt djnh xü l vi 
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phm hành chInh tui tru&ng giáo duOng, cci s giáo diic bt buc, cor s cai 
nghin bat buc. 

- Cha ho.c mc dang hithng ch d chäm soc nuôi ducng ti co sâ bão trçl 
xâ hi, nhà xã hi và ng11i cOn laj  dang dang chap hành an phit tü tai  tri giam 
hotc dang chip hành quyêt djnh xir l vi phm hành chInh tti truO'ng giáo 
duOng, co sâ giáo dic bat buc, co' sO' cai nghin bat buc. 

d) Sinh viên h cir tuyn. 

e) Sinh viên là nguO'i dan tc thiu s thuc h nghèo hoc h ctn nghèo 
theo quy djnh cüa Thu tuó'ng ChInh phü. 

1) Sinh viên là ngu1i dan tc thiu s rt It ngui (dan tc La Hü, La Ha, 
Pa Then, Lir, Ngái, Chüt, Lô Lô, Màng; Công, Ci Lao, Bô Y; Si La; Pu Péo; 
Ro Mäm; BRâu, C Du) a vüng có diu kin kinh tê xâ hOi  khó khän hotc dtc 
bit khó khän. Van bàn quy djnh vüng có diêu kin kinh tê xã hi khó khän 
ho.c dc bit khó khän tai  Phii içtc I Thông tu 09/201 6/TTLT-BGDDT-BTC-
BLDTBXH ngày 30/3/2016. 

1.2. Dôi twçrng giãm h9c phi' 

a) Giâm 70% h9c phi di vai sinh viên h9c ngh nng nh9c, dc hai, 
nguy hiêm dôi vai giáo dic nghê nghip. Danh m%lc các nghê h9c nng nhçc, 
dc hai,  nguy hiêm do Bô Lao dng Thuong binh và Xà hi quy dinh. 

b) Giàm 70% h9c phi di vai sinh viên là nguai dan tc thiu s (không 
phái là dan tc thiêu so rat it nguai) a vOng có diêu kin kinh tê - xã hi dc 
bit khó khàn. Van bàn quy djnh vüng có diêu kin kinh tê xã hi dc bit khó 
khän tai  Phi içic I Thông tu 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 
30/3/2016. 

c) Giàm 50% h9c phi dôi vai sinh viên là con can b, cong nhân vien c 
chirc ma cha hoc mc bj tai nan  lao dng hoc mac bnh nghê nghip di.rgc 
hu&ng trçi cap thuang xuyên. : 

3. Ngun kinh phi 

Kinh phi thrc hin min, giàm h9c phi dugc cp tir ngun ngân sách nhà 
nuôc và ngun thu h9c phi cüa nhà tnthng. 

4. TrInh tir thu tuc ho so' 

Trong thai han  k tü ngày nhp hc dn ngày 31/10 hang nam sinh viên 
có don d nghj min giàm h9c phi và các giy to chCrng minh thuc di tung 
min giãm h9c phi v PhOng Cong tác HSSV: 

a) Giy xác nhn cüa co quan quãn l di tuçmg nguOi có cong di vO'i 
dôi tuqng duçic quy dnh diem a khoãn 2.1 cüa quy djnh nay. 

b) Giy xác nhtn khuy& tt do Uy ban nhân dan cp xA hotc Quy& djnh 
ye vic tro cap xâ hi cüa Chü tjch Uy ban nhân dan cap huyn dôi vOi dôi 
tugng vâ giây chang nhn h nghèo hoc h ctn nghêo do Uy ban nhân dan 
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cp xä xác nh.n d& vi di tuqng quy djnh tii dim b khoãn 2.1 cüa quy djnh 
nay. 

c)Quyt djnh v vic trçl cp xã hi cüa Chü tjch Uy ban nhân dan cp 
huyn dôi vi dôi tuçing ducirc quy djnh tai  diem c khoãn 2.1 cüa quy djnh nay. 

d) Gi.y khai sinh (bàn sao có cong chirng) va gity chmg nhn h nghèo 
hotc h cn nghèo do Uy ban nhân dan cap xã cap dôi vth dOi tuçmg di.rcic quy 
djnh tui diem d khoãn 2.1 cüa quy djnh nay. 

e) Gity khai sinh và s h khu (bàn sao có cOng chirng) di vOi di 
tuqng duçic quy djnh tai  diem f khoân 1.1 và diem b khoàn 1.2 cüa quy dnh 
nay. 

f) S hurng trg cp hang tháng hoc Quyt djnh v vic dugc hu&ng ch 
do bi tai nan lao dông hoàc mac bênh nghê nghiêp cua cha hoäc me do to chuc 
bâo hiêm xA hi dOi vi dôi tuçmg dugc quy djnh tii diem c khoán 1.2 cüa quy 
djnh nay. 

g) Can Cu vào chuyên ngành h9c cüa sinh viên d quyt djnh min giâm 
h9c phi dôi vâi dôi tuçmg thrçic quy djnh tti diem a khoãn 1.2 cüa quy djnh nay. 

Sinh viên thuc din min, giám h9c phi chi phâi np 01 b h so np 
1.n d.0 cho Ca thyi gian khóa h9c. Riêng di vi sinh viên thuc din h nghèo, 
h cn nghèo thI hang nàm tir 01/01 dn 28/02 phài np b sung giy chimg 
nhn h nghèo, h ctn nghèo ct lam can cir xem xét min giàm hçc phi cho k' 
tip theo. 

5. Quy d!nh  v dung min, giãm h9c phi 

Thi gian sinh viên bj kSr 1ut ngü'ng h9c hoc buc thôi h9c, h9c luu 
ban, h9c lai, h9c b sung thI se không dugc cp bü tin min giâm hQc phi. 

6. Phu'o'ng thu'c thiyc hin min giãm h9c phi 

a) Mien, giãm h9c phi di vói s tin chi dãng k h9c 1n thir nhât trong 
h9c kr chinh và bao gôm cà tin chi cüa tat cà các h9c phân ma sv dàng k hc 
lan thu nhât hçc k' phii duçc tinh vào h9c kSi  chinh do (néu co). 

b) Không min, giâm h9c phi di vói tIn chi ting anh và tin h9c thuc d an. 

c) KhOng min, giám h9c phi di vOi tin chi dang k hc lai  va h9c cài 
thiên. 

d) Di vui sinh viên mi nhp hçc, H9c kS'  1 sinh viên np h9c phi trithc. 
Sau khi hi dông xét duyt sê cap bü lai  cho sinh viên. 

e) Di vOi sinh vien ducic than h9c bng Haui, chi duçic min giãm h9c 
phi theo quy djnh tai  Ngh djnh 86/2015/ND-CP ngày 02 tháng 10 nãm 2015 
dOi vi các co sâ giáo diic cOng ip chua t1r bào dam kinh phi chi thuông 
xuyên. 

f) Di vui sinh viên khuyt tat,  tan tt dugc min h9c phi Haui ma thuc 
dôi tugng mien giâm h9c phi tai  diem b, khoãn 2.1 tai  quy djnh nay. Chi duc 
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mien giàm h9c phi theo quy djnh ti Nghj djnh s 86/2015/ND-CP ngày 02 
tháng 10 näm 2015 dôi vói các co s giáo dic cong lQtp chua tir bào dam kinh 
phi chi thrning xuyên. 

g) Tir h9c kr 2 tth di di vi sinh viên thuc di tugng min, giâm h9c 
phi: 

- Di tuçing min giãm h9c phi c djnh trong su6t khOa h9c thi trong tài 
khoãn cüa sinh viên do nhà tnr?ing cap duçic treo du nç nêu ngân sách nhà nuâc 
chi.ra cap ye. 

- Di tuçmg là ngtthi dan tc thiu s thuc h nghèo hoc h cn nghèo 
biên dng theo trng nàm thI sinh viên phài dóng hçc phi nêu không cung cap 
giy to' chCrng minh thuc dôi tixgng mien giàm hQc phi. 

Quy djnh nay së duçc si1a di, b sung truo'ng hcip các van bàn quy 
phm pháp 1ut duçic dn chiu d áp diing trong quy dnh nay duçic sira di, b 
sung hoc thay th bang van bàn mói.

/ 
Quy dnh nay có hiu [crc t1r näm h9c 2017-2018./tV 

I1UNG 
uo No'i nhân: 

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