
BO CONG THUONG 
TRUONGDAIHC C)NG NGHIEP HANOI 

S: 1149 /QD-DHCN 

CNGHoAXAuiUNGHA\TNAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

HàNôi, ngày20 thángl2 nám 2021 

QUYET D!NH 
Ban hank Quy dinh chInh sách min, giãm h9c phi cho sinh viên 

trirô'ng Di h9c Cong nghip Ha Ni 

HIU TRUNG 
TRIYNG D1 HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can ci Quyé't d/nh si 4811/QD-BCT ngày 29/5/2014 cüa Bç5 trwàng Bç3 

Cong Thwong v vic quy djnh cht'c nàng, nhim vy, quyn hgn và co' cá'u t chi'c 

cüa Trw&ng Dgi hQc COng nghip Ha Ni; 

Can c& Nghj djnh sO' 81/ND-cP ngày 2 7/8/2021 cia Thi tu'ó'ng C'hInh phü 

quy dinh v Ca ché' thu, quán lj hQc phi dO'i vó'i Ca sO' giáo dyc thu5c h thO'ng giáo 

dyc quO'c dan và chInh sách rniln, giám hQc phi, hO ti-cr chi phi hQc tap, giá djch vy 

trong linh vy'c giáo dyc, dào tgo; 

Theo d nghj cüa Truàng phc3ng COng tcc Sinh viên. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh chInh sách mien, giãm 

hçc phi cho sinh viên tai  trumg  Dai  h9c Cong nghip Ha Ni. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc tü ngày 01/01/2022 và thay th Quyt 

djnh s 624/QD-DHCN ngày 19/6/2019 cüa Hiu tru'&ng triRmg Di h9c Cong 

nghip Ha Ni v vic ban hành Quy dinh thirc hin chInh sách rnin, giãm h9c phi 

cho sinh viên. 

Diêu 3. Tru'âng các phông: Cong tác Sinh viên, To chirc Hành chInh, Dào 

tao, Tài chInh K toán; Tru'ng các don vj và sinh viên chju trách nhim thi hành 

quyt djnh nay.!. — 

Nol nhIn: 
- Chü tjch HDT; 
- Giám hiêu; 
-Nhu'diu3; 
- LLru VT, CTSV. 



QUY BNH 
ChInh sách min, giãm hQc phi cho sinh viên 

tru'ông Bii hQc Cong nghip Ha Ni 
(Kern theo Quyêt d/nh so: 1149 /QD-DHCN, ngày 1.0 tháng 12 nám 2021 

cia Hiu tru'áng trwàng Dgi hQc COng nghip Ha N.5i) 

CHUNG I 

NHNG VAN oE CHUNG 

Biu 1. Pham vi diu chinh, di tu'çrng áp thing 

Quy djnh nay quy djnh v vic thirc hin chinh sách min, giãm h9c phi 

cho sinh viên trithng Dai  hc Cong nghip Ha Ni (sau day gçi tt là Trueing 

hoc Nba trix?ing), bao gm các nOi  dung v: Hi dng xét duyt chInh sách 

min, giâm h9c phi; Di tucYng rnin, giàrn h9c phi; H sci min, giàm hçc phi; 

Thirc hin min, giàm h9c phi. 

Quy djnh nay áp diing di vOl sinh viên dang hçc các chlsGng trinh dào 

tto trinh d dai  hçc và cao c1ng chInh quy cüa trtrOng. 
.A Bieu 2. Kinh phi thy'c hiçn 

Kinh phi thirc hin chInh sách min, giãm h9c phi (MGHP) duqc d.p tü 
ngân sách Nhà nithc. 

CHIJ'NG II 

HOT BONG XET DUYT CHfNH SACH MIEN, GIAM HQC PHI 
A A A 9 A A A ' Bieu 3. Co cau to chu'c cua HQI dong xet duyçt chinh sach MGHP 

Hi dng xét duyt chinh sách cho sinh viên cüa Nba tru'&ng gôm: 

- Chü tjch hi dông: Hiêu tnrOng (hoc Phó hiu tnr&ng duqc Hiu trithng 

üy quyn); 

- Uy viên thRing trrc: Trithng phông Cong tác Sinh viên; 

- Các üy viên là dai  din cüa các &Yn vj: Phông Dào tto, phông Tài chinh 

K toán, phông T chirc Hành chInh, Doàn thanh niên, Hi sinh viên và dai  din 

cüa các Trix&ng thuc ho.c trirc thuc truOng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni, các 

Khoa và Trung tam dào tao  (sau day gi chung là Khoa). 

Biu 4. Nhim vi cüa Hi dng xét duyt chinh sách MGHP 

1. Hi dng tu vn cho Hiu tru&ng trin khai thrc hin chInh sách 

MGHP cho sinh viên trong TruOng. 

2. Can cr vào các quy djnh hin hành, trên Co sO d nghj cüa Uy viên 

ThuOng trirc, Hi dng kim tra và d nghj Hiu truOng ra quyêt djnh thrc hin 

chi trà chInh sách MGHP cho sinh viên. 

1 



CHUNG III 

DO! TUNG MIEN GIAM HOC PHI 

Diu 5. Di t1r9ng thr'c min h9c phi 

1. Ngithi có cong vói each mng hoc cha dé, mc dé, vg, chông, con dé, 
con nuôi cüa ngithi có cong vii cách mng. 

Ngrôi có cong vâi each mng bao gm: 

a) Ngi.thi hoat  dng cách mng dn ngày khii nghia tháng Tam näm 1945; 

b) Liêt s; 

c) Anh hung Lirc 1ung vu trang nhân dan; 

d) Anh hung Lao dng trong thai kS'  kháng chin; 

e) Thiiang binh, bao gm cã thumg binh loai B duçic cOng nhn tri.thc 
ngây 31 tháng 12 näm 1993; ngiRii hithng chInh sách nhis thucing binh; 

f) Beth binh; 

g) Nguñ hoat dng kháng chin bj nhirn chit dc boa hoc; 

h) NgLthi hoat dng each mang, kháng chin, bào v T quc, lam nghia 
vii quôc tê bj djch bat tü, dày; 

i) Nguii hott dng kháng chin giâi phóng dan tc, bâo v To quôc, lam 
nghia vii quOc té; 

k) Ngi.thi có cOng gilip dc cách rnng. 

2. Sinh viên bj khuyt tat. 

3. Sinh viên không qua 22 tui thuc mt trong các tri.thng hçp sau: 

a) Bj bO roi chua có ngi.thi nhtn lam con nuôi. 

b) M cOi cã cha và mc. 

c) M cOi cha hoc mc và nguô'i con 1ti bj tuyên b mat tIch theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

d) M cOi cha hoc mc và ngithi con lai  dang huâng ch d chäm sóc, 
nuôi drOT1g ti c s& trçl giñp xâ hi, nhà xã hi. 

e) M cOi cha hotc mc và ngi.thi cOn lti dang trong thai gian chip hành an 
pht tO t?i  trai giam hoc dang chap hành quyêt djnh xü l vi phm hành chInh 
ti tru?ng giáo duOg, cci sâ giáo diic bat buc, co Sâ cal nghin bat buc. 

f) Ca cha vàmç bj tuyên b mt tIch theo quy djnh cOa pháp lut. 

g) Ca cha và mc dang huâng ch d chäm sóc, nuôi dung tai Co sà bâo 
trq xâ hi, nba xâ hi. 
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h) Ca cha và mc dang trong thyi gian chp hành an pht tü ti tri giam 
hoc dang chap hành quyêt djnh xir l2 vi phm hành chInh ti trithng giáo 
dung, co sâ giáo dic bat buc, cc sâ cai nghin bat buc. 

i) Cha ho,c mc mt tIch theo quy djnh cüa pháp lut và nguYi con lai 
hithng chê dO chäm sóc, nuôi duO'ng tai  ca sO báo trq xã hOi,  nhà xã hOi. 

j) Cha hoc mc bj tuyên b mt tIch theo quy djnh cüa pháp lut và nguYi 
cOn li dang chap hành an pht tU ti tri giam hoc dang chap hành quyêt djnh 
xiir l vi phrn hành chInh ti tru&ng giáo during, co sâ giáo diic bat buOc,  ca sO' 
cai nghin bat buOc. 

k) Cha hoc mc dang hithng ch dO chäm soc nuôi duO'ng tti cci sO' trçi 
giüp xã hOi  và nguO'i cOn 1i dang chap hành an pht tü tai trai giam hotc dang 
chap hành quyêt djnh xO' l vi phm hành chInh ti tru'O'ng giáo duOng, Co sO' 
giáo dic bat buôc, Co sO' cai nghin bAt buOc. 

4. Sinh viên là ngixäi dan tOe  thiu s có cha hoc mc ho.c cã cha và mc 
hoc ông bà (truO'ng hqp sinh viên O' vO'i ông bà) thuOc hO nghèo hoc hO cn 
nghèo theo quy djnh cüa Thu tuO'ng ChInh phU. 

5. Sinh viên là nguO'i dan tOe  thiu s rt It nguO'i & vüng cO diu kin kinh 
tê - xA hôi khó khAn hoäc dc biêt khO khAn. Ci the: 

a) Ngu&i dan tOe  thiu s rt It ngi.thi bao gm: Cng, Mãng, Pu Péo, Si 
La, CO' Lao, B Y, La Ha, Ngái, ChO't, 0 Du, BRâu, Ro MAm, Lô Lô, Lir, Pa 
Then, La Hü. 

b) Vüng có diu kin kinh t - xä hOi  khó khän và dc bit khó khän duc 
xác djnh theo các vAn bàn tti phii hic I kern theo Quy djnh nay. 

Diêu 6. Dôi tu'çrng du'çrc giãm h9c phi 

1. Giâm 70% hçc phi di v&i sinh viên h9c ngh Ct g9t kim loi. 

2. Giàm 70% hQc phi dM v&i sinh viên là ngu&i dan tOc  thiu s (khong 
phãi là dan tOe  thiêu so rat It ngixO'i theo quy djnh ti Khoãn 5 Diêu 5 Quy djnh 
nay) & thôn/bãn dc bit khó khAn, xA khu e III vüng dan tOe  và mien nOi, xA 
dac bit khó khAn vüng bãi ngang yen biên hãi dào. 

Vüng dc bit khó khAn, xã vüng III duqc xác djnh theo các vAn bàn quy 
djnh ti ph hc I kern theo Quy djnh nay. 

3. Giâm 50% hc phi dM vâi sinh viên là con can bO,  cong nhân viên chO'c 
mA cha hoc mc bj tai nan  lao dng hoc mAc bnh nghê nghip ducic hu&ng trçi 
cp thu&ng xuyên. 
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CHU'ONG IV 

HO SO MIEN GIAM HQC PHf 

Diêu 7. Danh miic h so' cn nôp 

Sinh vien có dorn d nghj min giãm h9c phi (mu dorm theo phii 1iic II) Va 
bàn sao chirng thrc hoc bàn sao tü s gc giy ti chirng minh thuc di tuclng 
mien giàm hçc phi ye phông Cong tác Sinh viên (phông CTSV), cii th: 

1. Gi.y xác thin cüa Co quan quãn 19 di tung ngi.thi có cong di vi di 
tuçng duçic quy djnh Khoàn 1 Diêu 5 cüa Quy djnh nay. 

2. Gityxác nhn khuy& tt do liJy ban nhân dan cp xâ hotc Quyt djnh 
ye vic trg cap xâ hi cüa Chü tjch Uy ban nhân dan cap huyn dôi vOi dôi 
tixçmg quy djnh t?i  Khoãn 2 Diêu 5 cüa Quy djnh nay. 

3. Quyt djnh v vic trçi cp xã hi cüa Chü tjch Uy ban nhân dan cp 
huyn dôi vci dôi tucing duçic quy djnh tai  Khoàn 3 Diêu 5 cüa Quy djnh nay. 

4. Giy khai sinh và giy xác nhn h nghèo ho.c h cn nghèo do Uy 
ban nhân dan cap xã cap dôi vâi dôi tuçmg duçic quy djnh ti Khoàn 4 Diêu 5 
cUa Quy djnh nay. 

5. Giy khai sinh, s h khu thixng trli ho.c giy xác nhn cüa co quan 
cong an ye vic däng k9 thi..thng trii (neu sO h khâu bj that lac)  và giây chirng 
nhn vüng có diêu kin kinh té xä hi khó khän hoc d.c bit khó khän dôi vd 
dôi tuqmg duçic quy djnh tui Khoàn 5 Diêu 5 và Khoãn 2 Diêu 6 cüa Quy djmh 
nay. Kê tü nàm hçc 2025-2026, các doi tuçrng nay chi phài np giây khai sinh. 

6. S hrnng trçi c.p hang tháng hoc Quy& djnh v vic duc huâng chê 
do bi tai nan lao dông hoäc mac bênh nghê nghiêp cua cha hoäc me do to chuc 
bâo hiêm xä hi cap dôi ttrçYng duqc quy djnh tai  Diem c Khoân 1.2 cüa Quy 
ctjnh nay. 

7. Can cü vào chuyên ngành h9c cüa sinh viên d quy& djnh min giám 
h9c phi dôi vfyi dOi trçYng dixçic quy djnh tti Khoán I Diêu 6 cüa Quy djnh nay. 

l3iêu 8. Thôi gian hoàn thành ho 5r 

1. Trong vômg 45 ngày k tir ngày nhp hoc, sinh viêm np giây t chü'ng 
minh thuc di tuçing MGHP diiçic quy djmh ti diu 7 cüa Quy djnh nay. 

2. Simh viên np 01 b h so cho cà th?yi giam khóa hoc, tri'r các dôi t.rcYmg 
duói day: 

a) Sinh viên là di tilcimg tai  Khoàn 4 Diu 5 cüa Quy djnh nay: Tir ngày 
01/01 dn 28/02 hang näm phài mp b sung giây chüng nhQtn h nghèo, h c.n 
nghêo mäm do d lam can cir xem xét min giâm hQc phi trong nàm. 

b) Sinh viên là di tuçlng ti Khoãn 5 Diu 5 và Khoãn 2 Diu 6 cüa Quy 
djnh nay: Np b sung Giy xác nhn cu trii tai  vüng có diêu kin kinh té xã hi 
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khó khän/dc bit khó khàn khi Nhà nixic thay th van bàn quy djnh vüng khó 
khän và dàc bit khó khän. 

CHUNG V 

THUC HIN CHINH SACH MIEN GIAM HOC PHI 

Diéu 9. Thô'i gian sinh viên htrö'ng chInh sách mien, giãm hçc phI 

1. Quy djnh chung 

a) Tnthng hçip sinh viên chua nhn tin MGI-IP trong thai gian quy dinh, 
sinh viên sê chrçic truy linh trong 1n chi trà tip theo. 

b) Thai gian sinh viên nghi hc tarn thai, bj k' lut ngirng hçc hotc buc 
thôi h9c, h9c lu'u ban, h9c 1i, h9c b sung thI s không thrçc cap tiên mien, 
giãm hçc phi. Trung hçip sinh viên phài hçc 1i, h9c liru ban, kéo dài thai gian 
hc so vói thai gian thit k cüa khóa h9c do l do bt khã kháng ma không phãi 
do kS'  lut hoc tir thôi h9c thI tip t11c di..rçrc hii&ng chInh sách ti da 1 lan trong 
khóa h9c sao cho tng th?ji gian hu&ng b&ng thai gian thit k khóa h9c. 

c) Không áp diing ch dO ixu dãi v min, giàm h9c phi di vâi sinh viên 
dâ hi..thng ch dO nay tti mOt  ca sâ giáo dic ngh nghip ho.c ca sâ giáo diic dai 
hpc cüng cp h9c và trInh dO dão tao. 

Nu sinh viên thuOc di tuçYng du'cic min, giâm h9c phi dng thai hçc 
nhiu co si giáo dic hoc h9c cüng lüc 2 chung trInh trong Trithng thI chi 
disçc hithng mOt  ch dO iiu dài. 

d) Không áp ding min, giãm h9c phi di vth sinh viên dang huâng lucing 
và sinh hott phi khi di h9c tri'r trithng hqp sinh viên theo chuong trInh, d an 
duçc min h9c phi theo Quy djnh cüa ChInh phü. 

d) DM vói sinh viên chuyn tr h Dai  h9c xung h Cao ding: Trong th?ñ 
gian hçc h Dai  h9c, sinh viên: 

- Dã hithng MGHP dü thyi gian thit k khóa h9c cüa h Cao dang thI 
không tip ti1c huâng MGHP khi hçc h Cao ding. 

- Chi.ra hu&ng MGHP dü thai gian thi& k khóa hçc cüa h Cao ding thI 
së tip tiic huâng MGHP nhuig tng thM gian hithng không vuçit qua tong thii 
gian thit k khóa h9c cüa h Cao d.ng. 

2. Thai gian kt thüc chinh sách min giãm hpc phi 

a) Sinh viên là di tuçYng ti Khoãn 4 Diu 5 cüa Quy djnh nay, duqc 
huàng chInh sách t1r ngày 01/01 den bet ngày 31/12 cüa näm gia dInh duqc cong 
nhtn là nghèo ho.c ctn nghêo. 
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b) Sinh viên là di ti.rçmg duçc quy djnh tai  Khoán 5 Diu 5 và Khoãn 2 
Diêu 6 cüa Quy djnh nay, dtrcic hi.rng chInh sách theo hiu hrc cüa van bàn quy 
djnh vüng có diêu kin kinh tê xã hi khó khän hoc dc bit khó khàn. 

Diêu 10. Tiên min giãm hçc phi cüa sinh viên 

Nhà nithc cAp tin MGI-IP cho sinh viên 10 tháng/l näm h9c và duçic chi 
trâ 2 lan trong näm theo hçc kS'. 

Sinh vien phãi dóng phn chênh 1ch giia müc MGHP Nhà nuâc dip váci 
bce phi thirc tê cüa Nhà tn.thng. 

.A A 1. Tien MGHP Nba nu'o'c cap 

Tiên MGHP trong 1 hc k' Nba nuóc cap cho sinh viên du'çc tInh theo 
cong thirc sau: 

Tin MGHP = TOT . MHP. 5 tháng 

Trong do: 

TDT là t lê rnin, giârn hc phi sinh viên ckrçc hu&ng, can cir theo dôi 
tuqng, thrçc quy djnh tai  Diêu 1 ci:ia Quy djnh nay. 

MHP là mirc tr.n hc phI theo trInh d và nhóm ngành cüa t1rng näm hc 
theo ND 81/2021/ND-CP ngày 27/8/202 1. (Chi tiêt tgi khoán 4 diéu 10) 

1 bce kST duçic quy djnh là 5 tháng. 

VI du: Sinh viên là di tiigng nguôi dan tc thiu s sng tai  vüng Co diêu 
kin kinh tê xã hi d.c bit khó khàn, dang hc ngành k thuit h Dai  hçc, có 
tin MGHP cüa hoc k5' 1 näm hoc 202 1-2022 nhu sau: 

Tin MGHP hçc kS'  1 näm hçe 2021-2022 = 70% x 1.170.000 dông/sinh 
viên/tháng x 5 tháng = 4.095.000 dông. 

N 

NO 
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2. Mfrc trân h9c phi min, giãm cüa sinh viên 

Don vj: nghIn dông/sinh viên/tháng. 

He 
dão 
tao 

Nhóm ngành 

Mu'c trn h9c phi min giãm theo 

ND 81/2021/ND-CP ngày 27/8/2021. 

Näm 
hoc 

2021- 
2022 

Näm 
hoc 

2022- 
2023 

Näm 
hoc 

2023- 
2024 

Näm 
hoc 

2024- 
2025 

Näm 
hoc 

2025- 
2026 

Di 
hpc 

Kinh doanh và quàn 1, 
pháp 1ut 

980 1250 1410 1590 1790 

Cong ngh k5r thut, k5i 
thi4t, cong ngh thông tin 

1170 1450 1640 1850 2090 

Du ljch, khách san,  mOi 
tru6ng 

980 1200 1500 1690 1910 

Cao 
däng 

K5 thut và cong ngh 
thông tin 

940 1248 1328 1360 1600 

Khoa h9c xà hi, kinh 
doanh 

780 1870 1992 2040 2400 

Djch vv, du ljch vâ rnôi 
tru'Yng 

940 1560 1660 1700 2000 

lJiêu 11. To chfrc thtrc hiên 

1. Tt Ca sinh viên là di tuçing MGHP chi hoàn thành ph.n h9c phI chênh 
1ch giüa müc tiên mien giàm h9c phi Nhà nuóc cap và h9c phi thirc té cüa Nhà 
trthilng. 

Tin min giàm hc phi Nhâ nu'O'c cp s duc chi trã cho sinh viên khi 
Nhà triRing nh.n duçic kinh phi. 

2. Hang näm Nba tru?Yng tin hành hçp xét chInh sách MGHP vào tháng 5 
vàtháng 12. 

Quy djnh nay s dugc sira di, b sung trong trithng hçip các van bàn quy 
phm pháp 1ut duçic dan chiêu dê áp diing trong quy djnh nay dugc sira dôi, bô 
sung hoc thay the bang van bàn mOi.I. 
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PHU LUC I 

Danh muc các van ban cüa cy quan có thâm quyên quy d!nh vüng có 

diu kin kinh t xa hôi khó khän và dàc biêt khó khán 

((Kern theo Quye't djnh s. /QD-DHCN, ngày tháng nárn 2021 
cia Hiu tru'ó'ng tru'&ng Dgi hQc Cong nghip Ha Nç5i) 

1. Quyt djnh s 861/QD-TTg ngày 04 tháng 6 näm 2021 cüa Thu tithng 

ChInh phü v phê duyt danh sách các xã khu vrc III, khu vrc II, khu vrc I 

thuc vüng dng bào dan tc thiu s và min nüi giai doan 202 1-2025. 

2. Quyt djnh s 612/QD-UBDT ngày 16 tháng 9 näm 2021 cüa B 

trithng, Chü nhim Uy ban dan tc v phê duyt danh sách các thôn dc bit khó 

khan vüng dng bào dan tc thiu s và min nñi giai doan  2021-2025. 

3. Quy& djnh s 131/QD-TTg ngày 25 tháng 01 näm 2017 cüa Thu tutng 

ChInh phü v vic phê duyt danh sách xa dc bit khó khàn vüng bãi ngang yen 

bin và hái dâo giai doan  2016 - 2020. 

2 
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PHU LUC  II 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Ic Ip  - Tii do - Hanh pluic 

DON BE NGH MIEN, GIAM HQC PH 
(131mg cho sinh viên dang hQc tqi các c0 sà giáo 4ic ngh nghip và giáo dyc dqi hQc cong 

l2p) 

Kinh gfri: Trtrông Dii hoc Cong nghip Ha Ni 

HovAtên  

Ngay, tháng, nAm sinh  

Noisinir  

LOp Khóa Khoa  

MA sinh viên  

Thuc di tuc1ng: (ghi rö dO'i tutrng du'çrc quy d/nh tqi Nghj djnh sc 81/2021/ND-CP) 

DA dugc hung ch d min giAm hçc phi (ghi rO ten co' sà dA duçic hi.râng chê d 

min giAm hçc phI, cp hçc vA trmnh d dào tao)'  

CAn cir vào Nghj dnh s6 81/20211ND-CP cüa Chinh phü, tôi lam dcm nay d nghj 

duçc NhA trix&ng xem xét d thxçrc min, giãm hçc phi theo quy djnh hin hành. 

Ha N5i, ngày..........tháng nOrn 202 
Ngu'à'i lAm do'n 

(K và ghi rO ho ten) 
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