cQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc
TRTJNG DiJ HQCCONG NGHIP HA NQI

BQ CONG THUCNG
S: 624/QD-DHCN

Ha Nç5i, ngày 19 tháng 6 nám 2019
QUYET DNH

V/v ban hãnh quy dlnli thii hin chInh sách mien, giãm hçc phI cho sinh viên
HIU TRIXNG
TRLNG DiI HQC CONG NGHIP HA NQI
Can cir Quyêt djnh so: 945/QD-TTg ngày 04/07/2017 cüa Thu tithng
chInh phü v vic phê duyt dê an thI diem dôi mâi c chê hoat dng cüa
Tri.thng Dai h9c Cong nghip Ha Ni;
Can cir Quyt djnh s: 4811/QD-BCT ngày 29/5/2014 cüa B trithng
B Cong thuong ye vic quy djnh chüc nàng, nhim vii, quyên h.n và Co CâU
to chüc cüa Trung Dai hçc Cong nghip Ha Ni;
Can cü Nghj djnh s: 8612015/ND-CP ngày 02/10/2015 cüa ThU tithng
ChInh phü quy djnh ye Co chê thu, quãn 1 bce phi dôi vâi Co sâ giáo diic
quôc dan và chInh sách min, giãm hc phi, h trçl chi phi hc tp ti'r näm hc
2015-2016 den näm hoc 2020-202 1;
Can cU Thông tu s& 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày
30/3/20 16 cUa lien b B Giáo diic và Dào tao, B tài chInh, B Lao dng
thuong binh va xa hôi huong dan thuc hiên môt so diêu cua Nghi dinh ye co
ché thu, quãn 1 bce phi dôi vi Co sà giáo diic quôc dan và chInh sách mien,
giâm bce phi, ho trV chi phi hc tp tir näm bce 2015-2016 den nãm hc
2020-202 1;
Xét d nghj cUa Trithng phèng Cong tác HSSV,
QUYET D!NH
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh th?c hin chInh
sách mien, giãm hçc phi cho sinh viên.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc k ti.'r näm hc 2018-2019. Thay th
Quyet djnh so 361/QD-DHCN ngày 06/4/20 18 ban hành quy djnh thirrc hin
chInh sách mien giâm hc phi cho sinh viên.
Diti 3. TruO'ng các phông: Cong tác HSSV, Dào tao, T chUc - Hành
chInh, Tài chInh-Kê toán, Trueing các don vj có lien quan và sinh viên chju
trách nhirn thi hânh quyêt djnh này./.Noi nhin:

- Niur diêu 3,
- Lixu TCHC,CTHSSV.
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BQ CONG THUONG
TRU'ONG DiI HQC CONG NGHIP HA NQi

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Lp — Tr Do — Hnh Phüc
Ha Nói, ngày 19 tháng 6 nàin 2019

QUY B!NH
Thiic hin chInh sách mien, giãm hQc phi cho sinli viên
tru'ông Bi h9c Cong nghip Ha Ni
624/QD-DHcN, ngày 19 tháng 6 nàm 2019
(Ban hành theo Quyêt dinh
cia Hiu trwàng Tru'àng DQi hQc COng nghip Ha Nf7l)
so:

CHUO'NG I
NHU'NG VAN BE CHUNG
1. Can cü' ban hành quy dlnh
1.1. Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/2017 cüa Thñ tuó'ng ChInh
phü v vic phê duyt d an thI dirn di rni co Che hot dng cüa Tmng Dai
h9C Cong nghip Ha Ni;
1.2. Nghj dnh s: 86/2015/ND-CP ngày 02/10/20 15 cüa ThU tu'óng
ChInh phU quy djnh v co Che thu, quàn 1 h phi di VOl CO
giáo d11C quôc
dan và chInh sách rnin, giàm h9c phi, h trçy chi phi hQC tp tU' nàm h9c 20 152016 den nãm h9C 2020-202 1 (sau day gi tt là: Nghj djnh
86/2015/ND-CP
ngày 02/10/20 15);
so'

so

1.3. Thông tu s: 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày
30/3/20 16 Cua lien b B Giáo duc và Dào tao, B tài chInh, B Lao dng
thu'ong binh và Xã hi hu'óng dn thirc hin imt s diu Cua Nghj djnh s
86/2015/ND-CP ngày 02/10/20 15 Cua ThU tithng Chinh phU quy djnh Vê CO Chê
thu, quãn 1 hc phi di vi CO sO' giáo dC quOc dan và chrnh sáCh min, giâm
h9C phi, h trg chi phi h9c tp tr närn h9C 2015-2016 den nãm h9c 2020-202 1
(sau day gç1 tht là: Thông tu' s 09/201 6/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày
30/3/2016).
2. Nhini vy Va CO
giãm h9c phi Cilo sinh viên

Can

to chiic Hi dng xét duyt chInh sáCh min

Hi dông xét duyt Ché d Chinh sáCh Cho sinh viên là co' quan tu v.n giUp
Hiu tru'&ng xét duyt h so và d xuât danh sách sinh viên du'çYC min giárn h9c
phi.
Thành ph1n hi dông gôm:
ChU tjch hi dng là Hiu truO'ng (hoc PhO hiu trung phii trách dUo tto
du'gC Hiu tru'ing ày quyn).
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Uy viên thithng trrc là Truâng phông (hotc phó Trueing phông) Phông
Cong tác HSSV.
Các üy viên gm dai din các &m vj: Dào tao, Tài chInh k toán, Doàn
thanh niên, Hi sinh viên; 02 üy viên là dai din cUa các khoa ngành Cong ngh
k5 thuât, 01 üy viên là dai din cüa các khoa ngành Kinh t - Xà hi — Ngoi
ngü, 01 üy viên là dai din cüa các Trung tam dào tao.
CHU'ONG LI
XET CHE DO MIEN GIAM HQC PHf
1. Di tu'qng áp ding
Sinh viên hçc h chInh quy t.p trung dài han.
2. Di ttrçrng thrçic min, giãm h9c phi
2.1. Dii tw7ng dwic mien h9c phi
a) Anh hung lirc luqng vu trang nhân dan; Thucmg binh, Ngui hu&ng
chInh sách nhu' thuing binh; Anh hung lao dng trong thii k' kháng chiên (neu
co).
Con cüa nguäi hoat dng each mng trtrc ngày khôi nghia tháng Tam
näm 1945 (nu co); con cüa Anh hung lirc luqng vu trang nhân dan; con cüa a?h
hung Lao dng trong th?yi kS' kháng chin; con lit s5'; con cüa thuong binh; con
cüa ngui hu&ng chInh sách thu thrnmg binh; con cüa bnh binh; con cUa ngu?ñ
hoat dng kháng chin bj nhim cht dc hóa hoc.
b) Sinh viên bj tan tat, khuy& tt thuc din h nghèo hoc h cn nghèo
theo quy djnh cüa Thu tudng ChInh phü.
c) Ngu?i tü 16 dn 22 tui thuc mt trong các truYng hçp sau:
- Bj bO rcii chua có nguôi nhn lam con nuôi.
- M cOi Ca cha và mc.
- Mo côi cha hoac mc và ngui con lai bj mat tIch theo quy djnh cüa pháp
luât.
- Mo cOi cha hoc mc và nguYi cOn li dang huâng chê d chäm sóc, nuôi
duorng tai co' si bão trg xä hi, nhà xã hi.
- M côi cha hoc mc và ngui cOn lai dang trong thai gian chip hành an
pht tü tai trai giam hoc clang chap hành quyêt djth xi l vi pham hành chIth
tai tru?mg giáo duO'ng, Ca s giáo dc bat buc, co' sâ cai nghin bat buOc.
- Ca cha vàmç mt tIch theo quy djnh cüa pháp lut.
- Ca cha vàmç clang hu&ng ch d chäm sóc, nuOi duong tai Ca so bão trG
xã hi, thà xâ hi.
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- Ca cha và mc dang trong thai gian chip hành an ph.t tü tai trai giam
hoc dang chap hành quyêt djnh x1r 1 vi phtm hành chInh ti trithng giáo
duö'ng, ci sâ giáo dc bat buc, ci s& cai nghin bat buc.
- Cha hoc mc mt tIch theo quy djnh cüa pháp lust và ngthi con lal
huông ch d chäm sóc, nuôi duông tai Co sâ bào trçl xã hi, nhà xa hi.
- Cha hoc mc mat tIch theo quy djnh cüa pháp 1ut va nguñ cOn lai dang
chap hành an pht tü tai trai giam ho.c dang chap hành quyêt djnh xü l vi phm
hành chInh tai truO'ng giáo di.thng, Co sâ giáo diic bat buc, Co s& cai nghin bat
buc.
- Cha hoc mc dang hu&ng ch d chäm soc nuôi duOng tai co s bâo trg
xà hi, nhà xã hOi và ngu?ii cOn laj dang dang chap hành an phat tü tai trai giam
hoc dang chtp hành quyt djnh xir l vi phrn hành chInh tai trung giáo
duOTig, co sâ giáo dic bat buc, Co s& cai nghin bat buc.
d) Sinh viên h cir tuyn.
e) Sinh viên là ngi1ii dan tc thiu s thuc h nghèo hoc h cn nghèo
theo quy djnh cüa Thu tuàng ChInh phü.
Sinh viên là ngu1i dan tc thiu s rt It ngui & vüng có Diu kin
kinh t - xã hôi khó khän hoc dàc biêt khó khän. Cu the:
- Ngui dan tc thiu s rt It nguäi bao gm: La Hü, La Ha, Pa Then,
Lir, Ngái, Chirt, Lô Lô, Mâng; Công, Ci Lao, Bô Y; Si La; Pu Péo; Ro Mäm;
BRâu, Du.
- Vüng có Diu kin kinh t - xã hi khó khàn và dc bit khó khan di.rgc
xác djnh theo các van bàn quy djnh tai phi liic I kern theo Quy djnh nay.

2.2. Di tu1nggiám h9c phi
a) Giâm 70% h9c phi di vói sinh viên hc ngh nng nhQc, dc hai, nguy
hiêm dôi vOi giáo diic nghê nghip. Danh rniic các nghê hQc n.ng nhçc, dc hai,
nguy hiêm do B Lao dng Thucing binh và Xä hi quy djnh.
b) Giàm 70% h9c phi di vó'i sinh vién là ngui dan tc thiu s (khong
phãi là dan tc thiêu so rat It nguii) i vüng cO Diêu kin kinh tê - xã hi dc
biêt khó khàn. Ci the:
- Nguidân tc thiu s (khong phài là dan tc thiu s rt It ngi.thi theo
quy djnh tai Diem fKhoân 2.lQuy djnh nay).
- Vüng có Diu kin kinh t - xä hi dc bit khó khàn disçc xác djnh
theo các van bàn quy djnh tai ph liic I kern theo Quy djnh nay (trà các vüng có
Diêu kin kinh tê - xA hôi khó khän).
c) Giàm 50% hçc phi di vth sinh viên là con can b, cong nhân viên chirc
ma cha hoc mc bj tai nan lao dng hoc mac bnh ngh nghip duc hung
trg cap thuing xuyên.
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3. Nguôn kinh phi
Kinh phi thirc hin min, giâm hçc phi ducic c.p tü ngun ngân sách Nhà
ni.thc và ngun thu h9c phi cüa Nba trixmg.
4. TrInh ttr thu tiic h sO'
Trong thyi gian k tili ngày nhp hc dn ngày 30/11 cüa näm nhp hçc,
sinh viên có dan d ngh min giâm hpc phi (mu dan theo phii 1iic II) và các
giy t chüng minh thuc di tuçing min giâm h9c phI v Phông Cong tác
HSSV.
a) Giy xác nh.n cüa Co quan quân 1 di tuqng ngiiôi có cong di vâi di
tuçmg duqc quy djnh Dim a Khoân 2.1 cüa Quy djnh nay.
b) Giy xác nh.n tan tat, khuyt t.t do Uy ban nhân dan cp xä hoc
Quy& djnh v vic trçi cap xä hi cüa Chü tjch Uy ban nhân dan cap huyn và
giy chüng than h nghèo hoc h cn nghèo do Uy ban nhân dan cap xã xác
nh.n dôi viii dôi tucmg quy djnh tai Diem b Khoân 2.1 cüa Quy djnh nay.
c) Quyt djnh v vic trçY cAp xã hi cUa ChU tjch (Jy ban nhân dan cAp
huyn dôi vâi dôi tuçmg duçic quy djnhtai Diem c Khoân 2.1 cüa Quy djnh nay.
d) GiAy khai sinh (ban sao có cong chimg) và giAy chimg nhn h nghèo
hoc h cn nghèo do Uy ban nhân dan cap xã cap dôi vói dôi ti.rçing duçic quy
djnh tti Diem e Khoân 2.1 cUa Quy djnh nay.
e) GiAy khai sinh, si h khAu (ban sao có cong chüng) và giAy chirng nhtn
yang có diêu kin kinh tê xa hOi khó khàn hoc dc bit khó khän dôi vâi dôi
tuqng dugc quy djnh tui Diem fKhoãn 2.1 và Diem b Khoân 2.2 cUa Quy djnh
nay.
f) S hu&ng trq cAp hang tháng ho.c Quy& djnh v vic ducic hung ch
do bi tai nan lao dông hoäc mac bênh nghê nghiêp cua cha hoäc me do to chuc
bâo hiêm xã hi dOi v9i dôi tugng duçic quy djnh tti Diem c Khoân 2.2 cüa Quy
djnh nay.
g) Can cir vao chuyên ngàhh hçc cüa sinh vien dê quyt djnh min giãm
hoc phi dôi vâi dôi tuçing dixçic quy djnh tai Diem a Khoán 2.2 cüa Quy djnh
nay.
Trung hçip sinh vien np h so min, giâm h9c phi sau 30/11 cüa 11am
sinh viên nhp h9c thI sinh viên chi duçc mik, giâm hçc phi tAt cã các h9c
phAn sinh viên dang k h9c lAn dAu ti'r thai dim Nba tru?mg tip nhn h so
theo Quy djnh trên.
Sinh viên thuc din min, giâm hçc phI chi phâi np 01 b h so cho cã
thôi gian khóa h9c. Rieng di vâi sinh viôn thuc din h nghèo, h cn nghèo
thI hang näm tü 0 1/01 dn 28/02 phâi np b sung giAy chirng nhn h nghèo,
h cn nghèo d lam can cir xem xét min giãm h9c phi cho k' tip theo.
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5. Quy dlnh v dung min, giám h9c phi

Thai gian sinh viên bj k lut nging h9c hotc buc thôi h9c, h9c luu ban,
h9c lai, h9c b sung thI së không du'çic cp bñ tin min giãrn hQc phi.
6. Cong thtrc tInh h9c phi mien giãm và thô'i gian l9c dü lieu

6.1. Cong thtc tInh
H9c phI mien giàrn= NTCHP x HO- x HLHP x DG
Trong do:
NTCHP : là s tin chi cüa h9c phn dê tinh h9c phi
HCT: Là h s hpc phi theo chuang trInh dào tao dai trà có HCT1 .0
HLHP: Là h s h9c phi cüa lap h9c phn duc m theo k hoach Va tiên
do dào tao có HLHP 1.0
DG: là dGn giá h9c phi cho rnt tin chi h9c phi do Hiu trix&ng quy djnh
hang näm
6.2. Thô'i gian lQc dli' lieu
Hang nAm nba trung tin hành h9p xét min giârn h9c phi can ci'r ti-en so
1i.rçng h9c phn sinh viên dãng k h9c thn thir nht. Nhà truOng xác djnh rnôc
thi gian 19c nhu sau:
Danh sách 19c tü ngày 01/7 dn 30/11 lam can cur xét h9c kS' 1
Danh sách 19c tr ngày 1/12 dn 30/6 lam can cir xét h9c ki 2
Thii gian 1pc trên së thay di cho phü hcp nu thñ gian dang k h9c phn
h9c kST 2 cüa sinh viên chng ln len thi gian 19c dü lieu xét cüa h9c ki 1.
7. Phu'o'ng thu-c thi'c hin mien giãm hQc phi

7. 1.Mién giárn hQc phi
Min, giãrn hpc phi di vyi các hc phân (bao gm cà các h9c phn thay
the) sinh viên dang k hc lan thur nhât trong khóa h9c. Thai gian khóa h9c dmyc
thrc hin theo Quyêt djnh so 787/QD-DHCN ngày 9/ 8/2018 v vic ban hành
Quy chê dào tao dai h9c và Cao dàng chInh quy theo h9c ch tin chi tai Tru'mg
Di h9c Cong nghip Ha Ni và Quyet djnh s 959/QD-DHCN ngày 24/8/2017
ye vic ban hành quy chê dào tao cao dãng tai Tru'ang Dai h9c Cong nghip Ha
Ni.
7.2.KhOng mien giám hQc phi
a) Không min, giârn hpc phi di v&i các h9c phn ngoi ngü và tin h9c
thuc dê an (khOng tInh vào diem trung bInh toàn khóa).
b) Không min, giâm h9c phi di vai các h9c phn dãng k h9c 'ai và h9c
câi thiên.
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c) Không min, giàm h9c phi di vi các h9c phn dang k h9c sau thèi
gian khóa h9c thiêt kê dé sinh viên hoàn thành chucng trInh.
7.3 .Phuttng thzc thyc hin
a) Di vi sinh viên mOi nhp hçc, H9c kSr 1 sinh viên nôp hoc phI tru'óc.
Sau khi hi dông xét duyt sê cap bU lai cho sinh viên.
b) Hang nàm nhà triz&ng tin hành h9p xét min, giâm h9c phi vào tháng 7
và tháng 12 khi nba tru?ng nhn dugc kinh phi nhà nuâc cap. Sinh viên thuc
dôi tuçing min giãm h9c phi khi däng k h9c phân duçic min, giàm trirc tiêp.
Quy djnh nay së duqc si'ra di, b sung truông hçp các van bàn quy phm
pháp 1u.t duçic dan chiéu dê áp ding trong quy djnh nay ducic s1ra dôi, bô sung
hoc thay the bang van bàn mâi.
Quy djnh nay có hiu Irc tü näm hçc 2018-2019./. tc&—
No'i nhãn:
- Giám hiu (d b/c),
- Các Khoa/TT dào tao,
- Luu VT, CTHSSV.
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PHU LUC I
DANH MUC ViJNG cO BIEU KIN KIM! TE - XA HO! KIlO IUIAN vA DJC BIT KHO KHAN

(Kern theo Quylt djnh sá. 624/QD-DHCN ngày 19 tháng 6 nárn 2019 cia Hiu
tru'&ng Trwàng Dgi hQc Cong nghip Ha Ni,.)
CAC VAN BAN CUA CO QUAN CO THAM QUYEN BAN HANH DANH MUC VUNG, OJA
BÀN CO DIEU KIEN KINH TE-XA HQI iuiO IUIAN vA BJC BIT KHO KHAN

1.Quyt djnh s: 131/QD-TTg ngày 25/01/2017 cüa Thu tithng ChInh
phü v vic phé duyt danh sách các xâ dc bit khó khän vüng bâi ngang yen
biên và hài dào giai don 20 16-2020.
2. Quy& djnh s: 900/QD-TTg ngày 20/6/20 17 cüa Thu tithng ChInh phü
phê duyt danh sách xã dc bit khó khän, xâ biên giâi, xã an toàn khu vào din
dâu tu cüa chuang trInh 135 giai doan 20 17-2020.
3. Quyt djnh s: 414/QD-UBDT ngày 11/7/2017 cüa B truâng, Chu
nhim Uy ban Dan tc phê duyt danh sách thôn dtc bit khó khän vào din dâu
tiz cüa Chrnmg trInh 135 giai don 20 17-2020.
4. Quyt djnh s: 1049/QD-TTg ngày 26/6/2014 cüa Thu tuàng ChInh
phü ban hành danh m%lc các dan vj hành chInh thuc vüng khó khän.
5. Quyt djnh s: 582/QD-TTg ngày 28/4/20 17 cüa Thu tithng ChInh phü
phê duyt danh sách thôn dc bit khó khän xâ khu virc III, khu vrc II, khu v1rc I
thuc vüng dan tc thiêu so và mien nüi giai do.n 20 16-2020.
6. Quyt djnh s& 103/QD-TTg ngày 22/01/2019 cüa Thu tung ChInh
phü phê duyt bô sung, diêu chinh và dôi ten danh sách thôn dc bit khó khan
xâ khu virc III, khu virc II, khu virc I thuc vüng dan tc thiêu so và mien nüi
giai doan 20 16-2020.
7. Các xã thuc huyn nghèo theo Nghj quyt si 30a/2008/NQ-CP ngày
27 tháng 12 nàm 2008 cüa ChInh phü ye Chirang trInh h trçl giàm nghèo nhanh
và ben vimg dôi vâi 61 huyn nghèo.
8. Các dja bàn có Diu kin kinh t - xã h,i khó khan và dja bàn có Diu
kin kinh tê - xä hi dc bit khó khàn duçic quy djnh tai Phi,i 1iic II ban hành
theo Nghj djnh so 118/201 5/ND-CP ngày 12 tháng 11 11am 2015 cüa ChInh phü
quy djnh chi Tiêt và huâng dn thi hành mt s Diu cüa Lut Du tix.
Các quyt djnh khác cüa ca quan Nhà rnthc có th.m quyn sua di, b
sung hoc quy djnh mri ye danh sách các xã dc bit khó khàn, thôn dc bit
khó khän (nêu co).
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PHU LUC II
CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Doe lap - Tir do - Hanh phiIc
DN DE NGH! MIEN, GIAM IIQC put
(Dàng cho h'c siith, sinh viên thing h9c tii các c0 sO' giáo dyc ngh nghip và gido dyc diii h9c cOng lIp)

KInh gui: Tru'ô'ng Dii hQc Cong nghip Ha Ni
Hçvàtên:
Ngày, tháng, närn sinh'
Niii sinh
LO'p

Khóa

Khoa

Ma sinh viên
Thue dôi tirçlng: (ghi rO doi tw'ng du'qc quy ct/nh tczi Thông tw lien tjch hu'ó'ng dn Ngh/ ct/nh 86)

Ba du'qc huâng ch dO rnin, giârn h9c phI( ghi rO ten cc so' a dugc hithng ch
dO min giàm hçc phi, cp hçc và trInh dO dâo tto)'
Can cur vao Nghj djnh s 86/201 5/ND-CP cüa ChInh phü, tôi lam dcm nay d
nghj duqc Nha truo'ng xem xét dê ckrçc min, giâm h9c phi theo quy djnh và chê dO
hin hành.
Ha N5i, ngày
tháng
nàm
Ngu*i lam don
(K,i5tên Va ghiröhQ ten)
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