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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXXD MIỀN TÂY 

Số:       /TB-ĐHXDMT-CTSV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Long, ngày …  tháng … năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện thủ tục miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

cho sinh viên hệ chính quy (bậc đại học và cao đẳng) 

từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021 

 

 

Căn cứ nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02 tháng 10 

năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;  

Căn cứ vào thông tư liên tịch hướng số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 

2016 đến năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo 

việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí đối với tất cả các sinh viên hệ chính 

quy (bậc đại học và cao đẳng) từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021 

như sau: 

Điều 3. Hướng dẫn khoản 1 Điều 4 và khoản 1,2,3,4 và 9 Điều 5 Nghị 

định 86 

1. Trên cơ sở khung học phí được quy định tại khoản 1 Điều 4 và mức 

trần học phí tại khoản 1,2,3,4 Điều 5 của Nghị định 86, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức học phí cụ thể hàng năm 

(đối với các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý) phù hợp với từng vùng, 

miền; Phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo (giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học); phù hợp với 

các nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo (giáo dục chính quy và giáo 

dục thường xuyên). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt đề án tự 

chủ về mức thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học 

tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc địa phương quản lý. 

2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc cấp 

trung ương quản lý xây dựng phương án bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và 

chi đầu tư theo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập, được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt (bao gồm cả 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập tự bảo đảm kinh 

phí chi thường xuyên và chi đầu tư được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho 

phép thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 
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24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ 

sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017 được áp dụng khung học phí 

theo quy định tại khoản 1, khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 5 của Nghị định 86. 

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập chưa tự bảo đảm 

kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng khung học phí theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định 86. 

4. Người học theo hình thức đào tạo tín chỉ, mô-đun không phải nộp học 

phí đối với các tín chỉ, mô-đun, môn học được miễn hoặc không phải học. 

5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc cấp 

Trung ương quản lý được quy định mức học phí đối với các trường hợp học lại. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về mức 

học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập thuộc 

thẩm quyển quản lý trực tiếp của địa phương. Mức học phí học lại tối đa không 

vượt quá mức trần học phí quy định tại Nghị định 86 phù hợp với từng loại hình 

đơn vị. 

6. Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai mức học phí theo quy định của 

Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của 

hệ thống giáo dục quốc dân. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công khai 

mức học phí theo quy định tại khoản 5 Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 4. Hướng dẫn Điều 6,7,8,10 Nghị định 86 

1. Đối tượng không phải đóng học phí: 

a) Học sinh tiểu học trường công lập; 

b) Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo 

của Nhà nước; 

c) Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại 

học. Các ngành chuyên môn đặc thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành. 

2. Đối tượng được miễn học phí: 

a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách 

mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại 

văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc 

hội. Cụ thể: 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng 

chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu 

có); 

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 

(nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 

đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực 

lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng 
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chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách 

như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học. 

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc 

diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi 

dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể: 

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; 

- Mồ côi cả cha và mẹ; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp 

luật; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án 

phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 

tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; 

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ 

xã hội, nhà xã hội; 

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 

hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại 

hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang 

trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết 

định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ 

xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại 

trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường 

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

d) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ 

nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

đ) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và 

binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân: 

theo quy  định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-

BTC ngày 06/3/2012 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
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hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; 

e) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội 

trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên); 

f) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa 

dự bị đại học; 

g) Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục 

đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định 

của Thủ tướng Chính phủ; 

h) Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

i) Học sinh, sinh viên, học viên học một trong các chuyên ngành Lao, 

Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các 

cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước; 

k) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể: 

- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, 

Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, 

BRâu, Ơ Đu; 

- Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được 

xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch 

này. 

l) Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các 

chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; 

m) Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp (bao 

gồm cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề 

và trung cấp chuyên nghiệp); 

n) Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề 

khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan 

quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định; 

o) Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề 

nghiệp. Các ngành chuyên môn đặc thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành. 

3. Đối tượng được giảm học phí: 

a) Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: 

- Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù 

trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc 

công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn 

viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật 

bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống; 
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- Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, 

cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với 

giáo dục nghề nghiệp. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số 

(không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể: 

+ Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người theo 

quy định tại điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này); 

+ Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: được quy định tại 

phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này (trừ các vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn). 

b) Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, 

viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên; 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận 

nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: 

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ; 

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật thuộc 

diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ 

nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

1. Đối tượng và hồ sơ xét miễn, giảm học phí (MGHP): 

STT ĐỐI TƯỢNG 

HỔ SƠ 

(Các bản sao phải có chứng thực 

hoặc phải có bản chính để đối chiếu) 

SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN 100% HỌC PHÍ 

1 

  

Người có công với cách mạng và thân 

nhân người có công với cách mạng. Cụ 

thể: 

- SV là con của người hoạt động CM 

trước ngày 01/01/1945; con của người 

hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 

- SV là con của Anh hùng LLVTND; 

con của Anh hùng LĐ trong thời kỳ 

kháng chiến 

1. Đơn đề nghị MGHP (mẫu đơn). 

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh. 

3. Giấy xác nhận thuộc đối tượng do 

cơ quan quản lý đối tượng người có 

công và UBND xã xác nhận. 

4. Giấy cam kết (mẫu giấy cam kết) 

http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/2016-mau_don_mghp.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/2016-mau_don_mghp.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/2016-giay_cam_ket_mien_giam_hoc_phi.doc
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- SV là con của liệt sỹ 

- SV là con thương binh 

- SV là con bệnh binh 

- SV là con của người được hưởng 

chính sách như thương binh 

- SV là con của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

3 

SV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ 

nghèo hoặc hộ cận nghèo 

1. Đơn đề nghị MGHP (mẫu đơn). 

2. Kết luận của Hội đồng xét duyệt 

Trợ cấp xã hội cấp xã (mẫu 01 Thông 

tư 26) 

3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận 

hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2016). 

4. Giấy cam kết (mẫu giấy cam kết). 

4 

SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo và hộ cận nghèo 

1. Đơn đề nghị MGHP (mẫu đơn). 

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh 

hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu 

số. 

3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận 

hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2016). 

4. Giấy cam kết (mẫu giấy cam kết). 

5 SV là người dân tộc thiểu số rất ít 

người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, 

Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ 

Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, 

BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn 

1. Đơn đề nghị MGHP (mẫu đơn). 

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh 

hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu 

số rất ít người. 

3. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú. 

4. Giấy cam kết (mẫu giấy cam kết) 

    SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN 50% HỌC PHÍ 

7 

SV là con cán bộ, công nhân, viên chức 

mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc 

mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ 

cấp thường xuyên; 

1. Đơn đề nghị MGHP (mẫu đơn). 

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh. 

3. Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng 

tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo 

hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động. 

4. Giấy cam kết (mẫu giấy cam 

kết). 

 

http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_13-14/phu_luc_iii.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/mau_01_thong_tu_26.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/mau_01_thong_tu_26.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/2016-giay_cam_ket_mien_giam_hoc_phi.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/2016-mau_don_mghp.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/2016-giay_cam_ket_mien_giam_hoc_phi.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_13-14/phu_luc_iii.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/2016-giay_cam_ket_mien_giam_hoc_phi.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_13-14/phu_luc_iii.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_13-14/phu_luc_iii.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/2016-giay_cam_ket_mien_giam_hoc_phi.doc
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/2016-giay_cam_ket_mien_giam_hoc_phi.doc
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Các đối tượng mới, quy định tại Nghị định này gồm: SV 22 tuổi thuộc 

trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/NĐ-CP ngày 

21/3/2016(SV mồ côi cả cha lẫn mẹ); SV chuyên ngành năng lượng nguyên tử; 

SV là người dân tộc thiểu số ở các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn sẽ có thông 

báo hồ sơ sau. 

2. Quy định về miễn, giảm học phí: 

- Việc miễn, giảm học phí cho SV được thực hiện tại trường nơi SV đang 

học tập. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà 

trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV thuộc đối tượng quy định và 

được cấp 10 tháng/năm (5 tháng/học kỳ - mức cấp bù học phí cho các trường 

theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ). 

- Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở 

nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế 

độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất. 

- Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với SV thuộc diện được 

miễn, giảm trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay 

tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo. 

Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các học phần chính, không 

áp dụng cho các học phần trả nợ cũng như chỉ áp dụng đối với 2 học kỳ chính, 

không áp dụng đối với học kỳ hè và học kỳ dự thính (nếu có). 

 3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Xét miễn, giảm học phí Học kỳ 2 

năm học 2015-2016: từ ngày ra thông báo đến ngày 30/6/2016 tại phòng Công 

tác Sinh viên. 

 4. Lưu ý: 

Các sinh viên đã được xét miễn, giảm học phí trong HK1/2015-2016: đối 

tượng sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (đối tượng 3 và 4) phải 

nộp lại bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo của năm 

2016; các đối tượng còn lại không cần phải nộp lại hồ sơ. 

Trong quá trình thực hiện hồ sơ, nếu sinh viên có thắc mắc gì thì cần liên 

hệ phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ giải quyết. 

 

Nơi nhận:                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG 

- HT (báo cáo);                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các Phó HT; 

- Các đơn vị liên quan; 

- GVCN lớp thông báo;           (Đã ký) 

- Lưu PCTHC, CTSV. 
 

                                                                            TS. Lê Hiến Chương 


