
BO GIÁO DUC VÀ DÀO TAO 
TRUONG DAI HOC HA NOI 

cONG HOA XÅ HOI CHn NGHÍA VIET NAM 
DÙe lap-Ty do - Hanh phúe 

So: 335 TB-�HUN Hà Noi, ngày16 tháng 02 n�m 2022 

THÔNG BÁO 
ve viçc huróng dan làm hô so, thü tue giäi quyêt ché �Ù mien, giám hÍc phí 
cho sinh viên hinh thérc �ào t¡o chính quy khóa 2018, 2019, 2020 và 2021 

hoc ky 2 näm hÍc 2021-2022 

Can cu Lut Giáo dåc d¡i hÍc ngày 18 tháng 6 n�m 2012; Lut séra doi, bô sung 

mot sô diêu cça Luât Giáo dåc dai hÍc ngày 19 tháng 1l n�m 2018; 
C�n cu NghË �Ënh sÑ 99/2019/ND-CP ngày 30 tháng 12 n�m 2019 cua Chinh phü 

quy dinh chi tiêt và huÛng dân thi hành mÙt só dieu cça Lut séa �ôi, bô sung mÙt sô 

dieu cça Luât giáo duc d¡i hoc; 
C�n cu Quy �Ënh công tác sinh viên �ôi vói chuong trinh dào tao d¡i hÍc hÇ 

chinh quy Truong �ai hÍc Hà NÙi ban hành theo Quyêt dËnh sô 1587/2016/QÐ-
DHHN ngày 24 tháng 8 n�m 2016 cça HiÇu truong Truong �¡i hÍc Hà NÙi;

C�n er NghË �Ënh só 81/2021/ND-CP ngày 27 tháng 8 n�m 2021 cça Chinh phü 
quy dinh vê co chê thu, quån lý hoc phí �ôi vÛi co so giáo duc thuÙc hÇ thông giáo dåc 
quoc dân và chính sách miên, giàm hÍc phií, hô trg chi phí hÍc tp: giá dËch vu trong 
l+nh vrc giáo dåc, �ào t¡o; 

De �åm bào quyên loi và chê �Ù chính sách cho sinh viên theo dúng quy dËnh 
hien hành, Nhà truong huóng dân vê �ôi tuong, hô so, tho tyc giäi . 
giàm hoe phí cho sinh viên hinh théc �ào t¡o chính quy khóa 2018, 2019, 2020 và 
2021 hoc ky 2 n�m hoc 2021-2022 nhu sau: 

1. Ve �ói trong, thç tåc hô so: (huóng dân kèm theo). 
2. Thoi gian và hinh thée nÙp hô so: 

uyêt chê dÙ miên. 

Thoi gian: Të ngày 16/02 dên hêt ngày 25/3/2022. 
- Hinh thérc: 

Buóc 1: Sinh viên gëi don, hô so t¡i dËa chi: http://connections.hanu.vn /Hành 

chính mot cëa. 
Buóc 2: Sau khi Nhà truông xét duyÇt hô so truc tuyên, sinh viên nÙp hô so 

truc tiêp ho·c güri qua drong buu diÇn vê Truòng t¡i Phòng Công tác Sinh viên và 
Quan hÇ doanh nghiÇp, Phòng 103- nhà C, Truong �ai hÍc Hà NÙi, Km9, �uons 
Nguyen Träi, Qun Nam Tu Liêm, TP. Hà NÙi). �iÇn tho¡i liên hç: 0988141078 (Cô 
Hà Thi Thúy) 

eFHIEU TRU'ÖNG Noi nhan: 
- Nhu trên; 

- Luu: VT, P.CTSV&QHDN. 
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BO GIÁO DUC VÅ DÁO TAO 
TRUONG DAI HQC HA NQ1 

CONG HOA XÅ HQI CHn NGHIA VI�T NAM 
Doe lp- Tydo - Hanh phúe 

HUÓNG DÅN THÜ TyC LÀM HÓ SO CHÉ �O MIËN, GIÅM HOC PHÍ 
CHO SINH VIËN HINH THÜC DÐÀO TAO CHÍNH QUY 

(Kèm theo 7hong háo só:335 /TB-DHHN, ngytb /oL2022 cüa Trung Dai hoc Ilàa Noi) 

1. DÓI TUONG MIËN, GIÁM HOC PHÍ 
1. Doi turng drye mien hÍc phí: 
a) Các doi tugng theo quy dËnh t¡i Pháp lÇnh Uu dãi nguoi có công vÛi cách 

mang (Pháp lÇnh sô 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 n�m 2020 cça Úy ban 
throng vu Quôc hÙi), cu the: 

Con cua nguòi ho¡t dÙng cách m¡ng truóc ngày 01 tháng 01 n�m 1945; con cüa 
nguoi ho¡t dÙng cách m¡ng të ngày 01 tháng 01 n�m 1945 d¿n ngày khÛi nghïa tháng 
Tam nam 1945: con cça liêt sy; con cça anh hùng Luc lugng vk trang nhân dân, con 
cua anh hùng Lao dÙng trong thÝi ky kháng chiên; con cça thuong binh, bao gôm cà 

thuong binh lo¡i B dugc công nhn truóc ngày 31 tháng 12 n�m 1993, nguoi hurong 
chinh sách nhu thuong binh; con cça bênh binh; con cça nguoi ho¡t dÙng kháng chien 

bi nhiêm chât �Ùc hóa hÍc; con cça nguòi ho¡t �Ùng cách mang, kháng chiên, bào vÇ 
To quoc, làm nghïa vå quôc tê bË �Ëch b�t tù �ày; con cça nguroi hoat dÙng kháng 
chiên giäi phóng dân tÙc, båo vÇ Tô quôc, làm nghïa vu quôc tê; con cça nguroi có 

công giúp do cách mang. 
b) Sinh vieên khuyêt tt 
c) Nguoi të 16 tuôi �ên 22 tuôi dang hÍe giáo dåc d¡i hÍc vän b�ng thú nhât 

thuoc dôi turong huông trg câp xä hÙi hàng tháng theo quy dËnh t¡i khoàn 1 và khoàn 2 
Diêu 5 NghË dËnh sô 20/2021/NÐ-CP ngày 15 tháng 3 n�m 2021 cça Chính phç vÁ 
chinh sách tro giúp x� hÙi �ôi vi �ôi tuong bào trã xä hÙi, cu thê: 

- Bi bô roi chua có nguôi nhn làm con nuôi; 
- Mô côi cà cha và m�; 
- Mô côi cha ho·c m� và nguòi còn l¡i b/ tuyên bô mât tích theo quy dinh cça 

pháp luat; 
- Mô côi cha ho·c m� và nguòi còn l¡i dang huông chê dÙ ch�m sóc, nuôi duông tai co so trg giúp xä hÙi, nhà x� hÙi; 

- Mô côi cha ho·c m� và nguoi còn l¡i dang trong thÝi gian châp hành án ph¡t tù 
tai trai giam ho·c dang châp hành quyêt dËnh xë lý vi pham hành chính t¡i truong giáo duong, co sß giáo dåc bät buÙc, co sß cai nghiÇn b�t buÙc; 

- Cà cha và m� bË tuyên bô mât tich theo quy dËnh cça pháp lut; 
- Ca cha và m� �ang huông chê dÙ ch�m sóc, nuôi drõng tai co sß tro giüp na 

hoi, nhà x� hÙi; 
- Cà cha và mç �ang trong thÝi gian châp hành án ph¡t tù t¡i trai giam ho·e �ang cháp hành quyêt dËnh xë lý vi ph¡m hành chính t¡i truong giáo duöng, co sÝ giáo due bat buÙc, ca sß cai nghiÇn b�t buÙc; 
- Cha hoac mç bË tuyên bô mât tích theo quy djnh cça pháp luât và ngudi cdn lai dang huong chê dÙ chäm sóc, nuôi duong t¡i co so trg giúp xa hÙi, nhà xâ hÙi; 
- Cha ho�c m� bË tuyên bô mât tich theo quy dinh cça pháp lut và ngudi còn l¡i dang trong thoi gian châp hành án ph¡t tù t¡i trqi giam ho�c dang châp hành quyêt dinh 



x lý vi pham hành chinh t¡i truong giáo duöng, co sß giáo duc b�t buÙc, co sß cai 
nghiçn bät buÙe; 

Cha hoãc m� dang hurong chê dÙ cham sóc, nuôi duông tai co sÝ tro giúp xä hÙi 
và ngroi còn l¡i dang trong thÝi gian châp hành án ph¡t tù t¡i trai giam ho·c dang 
chap hành quyét dinh xir lý vi pham hånh chinh t¡i trurong giáo duröng, co so giáo duc 
bät buÙe, co sò cai nghiÇn bät buÙc. 

d) Sinh viên hÍc t¡i các co sß giáo dåc d¡i hÍc ngurÝi dân tÙc thicu sô có cha 
ho�c m� ho·e cå cha và m� ho�c ông bà (trong truong hãp ß vÛi ông bà) thuÙc hÙ 
nghèo và hÙ cn nghèo theo quy dinh cùa Thù tuóng Chính phü. 

d) Sinh viên nguròi dân tÙc thiêu só rât ít nguoi quy dËnh t¡i khoàn 1 Dièu 2 NghË 
dinh só $7/2017/NÐ-CP ngày 09 tháng 5 n�m 2017 cça Chinh phù quy dinh chính 
sách uu tiên tuyên sinh và hô trg hoc tp dôi vÛi sinh viên dân tÙc thiêu só rât ít nguoi 
o vùng có diêu kiÇn kinh tÃ - xä hÙi khó khän ho·c d·c biÇt khó kh�n theo quy dËnh 

hien hành cça co quan có thâm quyên, cå the: 
- Nguroi dân tÙc thiêu sô råt it nguoi bao gôm: Cóng, Mäng, Pu Péo, Si La, Co 

Lao, Bô Y, La Ha, Ngái, Chút, O �u, Brâu, Ro Mäm, Lô Lö, Lå, Pa Thén, La Hü. 
2. Doi turong duroe giàm 70% hgc phí: 
Sinh viên là ngurÝi dân tÙc thieu sô (ngoài �ôi tuong dân tÙc thi¿u só rât it ngurÝi) 

o thôn/b£n �c biÇt khó khän, xä khu vrc IIl vüng dân tÙc và mièn núi, x� dËc biÇt khó 
kh�n vùng b�i ngang ven biên hài �ào theo quy dinh cça co quan có thâm quyên. 

3. Dôi tung duoc giám 50% hÍc phí: 
Sinh viên là con cán bÙ, công chéc, viên chérc, công nhân må cha hoãc m� bi tai 

nan lao dÙng ho¡c mäc bênh nghê nghiÇp duge huong trg cáp thuông xuyên. 
IL. HO SO CHÉ DO MIÉN, GIÁM HQC PHÍ 

1. Hô so �ôi vói các �ôi turong theo quy �inh tai Pháp lÇnh Uu dãi nguroi có 

công vói cách m¡ng 
Don dê nghË miên, giäm hÍc phí (theo mâu); 
-Giây xác nhn thuÙc dôi tugng con liÇt sy, con thuong binh, con bÇnh binh, con 

cua nguoi hurong chính sách nhu thuong binh, con cúa ngurði ho¡t dÙng kháng chi¿n bË 
nhiem chât �Ùc hóa hÍc,... ho�c th� thuong binh, thé bÇnh binh (b£n sao chúng thuc) 

- Giây khai sinh (Bän sao chéng thuc) 
2. Hô sor �ôi voi sinh viên khuyêt tt: 
- Don dè nghË mien, giåm hoc phí (theo mâu); 
- Giay xác nhn khuyêt tt do Uy ban nhân dân câp xã câp ho·e Quyét dËnh vÁ 

viÇe tro câp xä hÙi cça Cho tjch Uy ban nhân dân câp huyÇn. 
3. Ho so dói vói nguoi tr 16 tuôi �ên 22 tuoi �ang hÍe giáo dåe �¡i hoe v�n 

bang thír nhât thuÙc �oi turomg huong tro câp xâ hÙi hàng tháng theo quy dinh t¡i 
khoan 1 và khoân 2 Diêu 5 NghË �inh sô 20/2021/ND-CP ngày 15 tháng 3 n�m 
2021 cüa Chính phü vê chính sách tro giúp xa hÙi �ôi vói �oi tuyng b£o trÍ xa 
hoi: 

Don dê nghË miën, giäm hÍc phí (theo m�u); 
-Quyêt dinh vê viÇc trg câp xä hÙi cça Chç tËch Uy ban nhân dân câp huyÇn. 
4. Hô so dôi vÛi sinh viên hÍc tai các co so giáo dåc d¡i hÍe nguöi dân tÙe 

thiéu so có cha ho·e m� ho·e cå cha và m� hoïc ông bà (trong truong hop o voi 
ông bà) thuÙc hÙ nghèo và hÙ cn nghèo theo quy dinh cüa Thú tuóng Chinh 
phu: 

- Don dê nghi min, giäm hÍc phi (theo mau); 
- Giây khai sinh (bån sao chúrng thrc); 
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- Giáy xác nhn hÙ nghèo ho�c hÙ cn nghèo n�m 2022 do Üy ban nhân dân cáp
xa cap. 

- HÙ khâu (b£n sao chúmg thrc) 
5. Ho so dói vói sinh viên ngurdi dân tÙc thieu sÑ rát it nguròi quy dËnh t¡i 

khoan 1 Dicu 2 NghË djnh sô 57/2017/NÐ-CP ngày 09 tháng 5 n�m 2017 cüa 
Chinh phü quy dinh chính sách ru tiên tuyên sinh và hô tro hÍe thp dôi vói sinh 
viên dân tÙc thiêu sô rât it nguòi o vùng có dieu kiÇn kinh tÃ - xã hÙi khó kh�n 

ho�e d·c biÇt khó khän theo quy dinh hiÇn hành cüa cor quan có thâm quyên. 
- Don dê nghË mien, giàm hÍc phí (theo mâu); 
- Giày khai sinh (bàn sao chúng thuc); 
So hÙ khâu thurong trú ho·c giây xác nhn cça co quan công an vê viÇc d�ng ký 

thuong trú (bàn sao chéng thuc); 
- Giây xác nhn vùng có diêu kiÇn kinh te -x� hÙi khó kh�n ho·c �·c biÇt khó 

khan do co quan có thâm quyên câp. 
6. Hô so �ôi vói sinh viên là ngroi dân tÙc thiÃu sÑ(ngoài �ói tryng dân tÙc 

thiêu sô rât it ngròi) o thôn/bàn �·c biÇt khó kh�n, x� khu vrc III vùng dân tÙc 
va mien núi, x� d¡c biÇt khó kh�n vùng bäi ngang ven biên häi dão theo quy dinh 

cua co quan có thâm quyên: 
-Don dê nghË mien, giàm hÍc phi (theo mâu); 
- Giây khai sinh (bàn sao chúng thrc); 
Sô hÙ khâu thuong trú hoãc giây xác nhn cça co quan công an vê viÇc däng ký 

thuong trú (bân sao chéng thuc); 
-Giay xác nhn ß thôn/bån �·c biÇt khó kh�n, xä khu vyrc III vùng dân tÙc và 

miên núi, xã �·c biÇt khó khän vùng bãi ngang ven biên häi �ào theo quy �Ënh cça co 
quan có thâm quyên. 

7. Ho so dói vói sinh viên là con cán bÙ, công chtc, viên chére, công nhân mà 
cha ho·c m� bË tai n¡n lao �Ùng ho�c m�c bÇnh nghê nghiÇp �uoe huong tro câp 

throng xuyên: 
- Don de nghË mi¿n, giàm hÍc phi (theo mâu); 
- So huong tro cáp hàng tháng cça cha hoãc m� bË tai nan lao �Ùng ho·c mác 

bÇnh nghÇ nghiÇp do tö chéc bão hiêm x� hÙi câp (b£n sao chúng thuc). 
- Giây khai sinh (bån sao chéng thrc) 

III. TÓ CHÚC THrC HIÆN 
1. Doi vói sinh viên �ê ngh/ xét tiêp mi¿n, giäm hÍc phí: Nop don dÁ nghË xét 

mien, giàm hÍc phí hoc ky 2 n�m hÍc 2021-2022 (các sinh viên thuÙc �oi tugng ngroi 
dân tÙc thi¿u só thuÙc hÙ nghèo hoc hÙ cân nghèo nÙp thêm giây xác nhn hÙ nghèo 
hoãc hÙ cn nghèo n�m 2022; các sinh viên là nguòi dân tÙc thiêu sô (ngoài �ôi tuong 
dân tÙc thiêu sô rât ít nguòi) ß thôn/bån �äc biÇt khó kh�n, x� khu vrc III vùng dân tÙc 
và miên núi, xã �·c biÇt khó kh�n vùng bâi ngang ven biên häi �ão nÙp giây xác nhn 
o thôn/bàn �·c biÇt khó kh�n, xâ khu vuc III vùng dân tÙc và miên núi, x� �·c biÇt khó 
kh�n vùng bâi ngang ven biên hài d£o theo quy dËnh cua co quan có thâm quyên). 

2. Doi voi sinh viên �Ã nghj xét lân �âu mi¿n, giäm hÍe phí: NÙp hò so dây du 
theo huóng dán Muc Il cça Thông báo này. 


