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S: 360/QD-DHCN Ha Nôi, ngày 06 tháng 4 nám 2018 

QUYET D!NH 
V/v ban hành quy djnh thin hin chInh sách h trçr chi phI hç)c tp cho sinh viên 

HIU TRIJNG 
TRUNG DiI HQC CONG NGHIP HA NQI 

CAn cr Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/2017 cUa ThU tuó'ng 
chinh phU v vic phê duyt dê an thI diem dôi mi co chê boat dng cUa 
Trii?ng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

CAn cU Quyt djnh s: 4811/QD-BCT ngày 29/5/20 14 cUa Bô trung 
Bô Cong thuang ye vic quy djnh chUc nAng, nhiêm v1j, quyên han  và Co CB 

to chUc cUa Trithng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni; 

Can cU Quyt djnh s& 66/2013/QD-TTg ngày 11/11/2013 cUa ThU 
tithng ChInh phU quy djnh chInh sách h trçY chi phi h9c tp dôi vth sinh viên 
là nguii dan tc thiêu so h9c tai  các co sO' giáo diic dai  hoc; 

CAn cü Thông tu s: 35/2014/TTLT-BGDDT-BTC ngày 15/10/2014 
cUa lien b Bô Giáo diic và Dào tao,  Bô tài chInh huO'ng dan thirc hin Quyêt 
djnh so: 66/2013 /QD-TTg ngày 11/11/2013 cUa ThU tuO'ng ChInh phU quy 
djnh chinh sách h trçl chi phi h9c tp dôi vO'i sinh viên là nguO'i dan tc thiêu 
sO h9c tai  các Co sO' giáo diic dai  h9c; 

Xét d nghj cUa TruO'ng phOng Cong tác HSSV, 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay "Quy djnh thirc hin chInh 
sách ho trç chi phi h9c tp cho sinh viên". 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tU nAm hc 2017-20 18. 

Diêu 3.TruO'ng các phông: Cong tác HSSV, Dào tao,  To chUc - Hành 
chinh, Tài chInh-Kê toán, Tnr&ng các dn vj có lien quan và sinh viên chu 
trách nhim thi hânh quyêt djnh này./j  

Noi n/ian: 
- Nhu diêu 3, 
- Lu'u TCHC,CTHSSV. 



BQ CONG THIJNG cQNG HOA xA 119! cHU NGIIIA VIT NAM 
TRISONG D! HQC CONG NGHIP HA NO! Dc 1p - Tiy do -  Hnh phüc  

Ha Nói, ngày 16 tháng 4 nàm 2018 

QUY BJNH 
Thyc hin chInh sách ho trçr chi phi h9c tp cho sinh viên 

Tru*ng Bi hQc Cong nghip Ha Ni 
(Ban hành theo Quyét dinh so: 360/QD-DHcN, ngày 06 tháng 4 näm 2018 

cza Hiu tru'O'ng Trwàng Dgi hQc COng nghip Ha Nç3i) 

CHU'€ING I 
NHUNG VAN oE CHUNG 

1. Can cii' ban hành quy dlnh 

1.1. Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/20 17 cüa Thu tuó'ng ChInh 
phü ye vic phê duyt dê an thI diem dôi mi Co chê hoat dng cüa Trismg 
Dai hc Cong nghip Ha Ni; 

1.2. Quyt dnh s: 66/2013/QD-TTg ngày 11/11/2013 cüa Thu tuOng 
ChInh phü quy djnh chInh sách ho trg chi phi h9c tp dôi vui sinh viên là 
ngu?ñ dan tc thiêu so h9c tai  các co sâ giáo diic dai  h9c; 

1.3. Thông tu so: 35/2014/TTLT-BGDDT-BTC ngày 15/10/2014 cüa 
lien b Bô Giáo diic và Dào tao,  Bô tài chInh hithng dn thirc hin Quyêt djnh 
so: 66/2013/QD-TTg ngày 11/11/2013 cüa Thu tithng ChInh phü quy djnh 
chInh sách h trq chi phi h9c tp dôi vi sinh viên là ngui dan tc thiêu so 

h9c tai  các co so giáo diic dai  hçc. tJCNG 
A! HOC 

2. Nhim viii Va CO' câu to chii'c Hi dông xét duyt chInh sách h trq  .4G NG 

chi phi h9c tp cho sinh viên HA N91 

Hi dng xét duyt ch d chinh sách cho sinh viên là co quan tu vtn 
giüp Hiu trithng xét duyt ho so và dê xuât danh sách sinh viên ducc ho trçl 
chi phi h9c tQtp. 

Thành phân hi dung gôm: 

Chu tjch hi dung là Hiu truOng (hotc Phó hiu tri.rO'ng phii trách dào 
tao dugc Hiu truO'ng üy quyen). 

Uy viên thuOng trtrc là TruOng phông (hotc phó Tris&ng phông) Phông 
Cong tác HSSV. 

Các üy viên là dai diên các don vi: Dào tao,  To chirc Hành chInh, Tài 
chinh kê toán, Doàn thanh nien, Hi sinh viên. 
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CHUaNG II 
XET CHINH SACH HO TRq CHI PHI HOC TP 

1. Dôi ttryng ap ding 

Sinh viên thi d vào h9c h di h9c chinh quy, cao dtng chinh quy. 

2. Diêu kin thrçrc htro'ng chInh sách 

D duçc hu&ng chInh sách h trçY chi phi h9c tap,  sinh viên phâi dap 
rng dü các diêu kin sau: 

a) Sinh viên là nguôi dan tc thiu s thuc h nghèo và h cQtn nghèo 
theo quy djnh cüa Thu tuàng ChInh phü phê duyt theo trng thôi kS'. 

b) Thi d vào h9c h dii h9c chInh quy và cao dtng chInh quy. 

3. Mire ho trçY chi phi hçc tp 

Mirc h trg chi phi h9c tp btng 60% mirc lumg co s và dugc huâng 
không qua 10 tháng/nam h9c/sinh viên, so näm disçyc hiRing ho trçi chi phi h9c 
tp theo thii gian dào tto chInh thirc. 

Kinh phi thrc hin ho trq chi phi h9c tp duqc cp tr ngun ngân sách 
nhà nuóc. 

4. TrInh tir, thu ti1ic và ho so' 

Tiir ngày nhtp h9c dn ngày 31/10 hang nãm sinh viên np h so v 
Phông Cong tác HSSV gôm: 

a) Giy chirng nhn h nghèo, h cn nghèo do Uy ban nhân dan xâ, 
phu?ng, th trân cap (bàn sao có cong chirng). 

b) Giy khai sinh (bàn sao có cOng chirng). 

Sinh viên thuc din h trci chi phi hc tp hang näm tiir 01/01 dn 
28/02 phâi np bô sung giây chimg nhn h nghèo, h ctn nghèo. 

Trong qua trInh hc tap, sinh viên thuc di tisçrng duçic hu&ng ch d 
h trç chi phi hçc tp không np don dê nghj kern theo các giây tY can thiêt 
theo quy dnh thI chi ducic chi trà chi phi h9c $p tInh tr ngày nhà triRmg nhtn 
duçic day dü ho so den khi kêt thüc khóa h9c và không duqc giâi quyêt truy 
linh tin h trq chi phi hc tp dôi vâi th?yi gian dà hoc tr triRic thai diem sinh 
viên gui ho so de nghj kern theo các giây t can thiêt có lien quan. 

5. Phirong thwc thijc hin chInh sách h trq chi phi hQc tp 

Thi gian cp kinh phi h trg chi phi h9c tp duçc thirc hin 2 lan 
trong nàrn: Lan thu nhât cho 4 tháng vào tháng 11 hang närn; lan 2 cap cho 6 
tháng vào tháng 4 nãrn sau. 
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Kinh phi h trçi chi phi h9c tp thrçc chi trà cho sinh viên khi nhà 
trueing nhn dugc nguôn ngân sách nhà nrnrc cap. 

6. Quy ainh  v dung cp kinh phi ho trçr chi phi hQc tp 

a) Sinh viên bö hçc hoc bj k 1ut butc thôi h9c thI không ducic nhtn 
kinh phi ho trc chi phi h9c tp kê tü thi diem quyêt djnh k 1ut có hiu 1irc. 

b) Sinh viên bj dInh chi h9c tp (co thai han)  thI không duçic nhn kinh 
phi ho trçi chi phi h9c ttp trong thñ gian bj dInh chi. Tri.thng hçp di'rng h9c do 
ôm dau, tai nan, h9c lai,  lu'u ban hoc drng h9c vi 1 do khách quan duçc nhà 
trung xác nh.n thI duçc nhn h trV chi phi h9c tap. 

Quy djnh nay s drn7c sira di b sung khi các van bàn quy phm pháp 
1ut nêu trên ducc s1ra dôi, bô sung hay thay the bang van bàn mdi. 

Quy djnh nay có hiu 1c tü näm h9c 2O17-2O18./ 

No'i nhân: 
- Giám hiu (b/c), 
- Các KhoaJTT dào tao, 

- Luu TCHC, CTHSSV. 
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