
 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng 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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP; 

Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thực 

hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2016-2017 cho sinh viên như sau: 

I. Các đối tƣợng đƣợc miễn học phí  

Trích khoản 2 Điều 4, Thông tư liên tịch số 09/2016/ TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

a. Ngƣời có công với cách mạng và thân nhân của ngƣời có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ƣu đãi ngƣời 

có công với cách mạng đƣợc hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30/07/2012 của Văn phòng Quốc 

hội. (thƣờng gặp: con liệt sỹ, con thƣơng binh, con bệnh binh, con ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh, 

con ngƣời 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 tƣớng Chính phủ. 

g. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo và hộ cận nghèo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

k. Học sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặt 

biệt khó khăn. Cụ thể: 

- Ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời 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 đƣợc xác định theo các văn bản quy 

định tại phụ lục I kèm theo Thông tƣ liên tịch này. 

 

 

II. Các đối tƣợng đƣợc giảm 70% học phí 

Trích mục a khoản 3 Điều 4, TTLT số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

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

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít 

ngƣời) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể: 

+ Ngƣời dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít ngƣời theo quy định tại điểm k Khoản 2 

Điều 4 Thông tƣ liên tịch này); 

+ Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: đƣợc quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tƣ liên 

tịch này (trừ các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn). 

 



 

III. Các đối tƣợng đƣợc giảm 50% học phí 

Trích mục b khoản 3 Điều 4, TTLT số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

b. Các đối tƣợng đƣợc 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 đƣợc hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên; 

 

 

IV. Hồ sơ miễn, giảm học phí 

Hồ sơ bao gồm đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu) và các giấy tờ sau: 

1.1.  Đối tượng anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, con của 

anh hùng lực lượng vũ trang, con của người hoạt động cánh mạng trước khởi nghĩa 

tháng 8/1945, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Bản sao giấy chứng nhận đối tượng anh hùng lực lượng vũ trang, thương 

binh, bệnh binh, ... 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên do Phòng LĐTBXH quận/huyện cấp. 

1.2. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/hộ cận nghèo: 

- Bản sao Giấy khai sinh. 

- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo. 

1.3. Người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 

- Bản sao Giấy khai sinh. 

- Bản sao Hộ khẩu thường trú. 

- Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2.1. Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn: 

- Bản sao Giấy khai sinh. 

- Bản sao Hộ khẩu thường trú. 

- Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

2.2. 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:  

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai 

nạn lao động. 

  



Sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2016-

2017 làm hồ sơ và nộp về Phòng QLSV vào 12-13/09/2016. Nhà trường không giải 

quyết các hồ sơ nộp sau 16h30 ngày 13/09/2016. 

Phòng Quản lý sinh viên, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 

13-15 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Sđt/fax: (04)-3933.6467 

Email: qlsv@hup.edu.vn 
 

 

Chú ý: Các đối tượng đã có trong danh sách được miễn, giảm học phí học kỳ I, năm 

học 2016-2017 không cần nộp hồ sơ miễn giảm. 

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
 

Tên tôi là (chữ in hoa):  .............................................................................................................  

Mã SV:  ......................................  Lớp:  .............  Khóa: .............. Hệ:  ...............................  

Số điện thoại: ................................................ Email: .........................................................  

I. Nhóm đối tƣợng: 

Miễn học phí 

Giảm 50% học phí Giảm 70% học phí 

II. Đối tƣợng cụ thể: ........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

III. Các giấy tờ nộp kèm đơn này 

1.  ...............................................................................................................................  

2.  ...............................................................................................................................  

3.  ...............................................................................................................................  

4.  ...............................................................................................................................  

5.  ...............................................................................................................................  

Vậy, tôi làm đơn này kính mong Nhà trường xem xét miễn, giảm học phí cho tôi. 

Tôi xin cam đoan tất cả thông tin khai ở trên là đúng sự thật. 

 ......................, ngày ......... tháng        năm 20 

 NGƢỜI LÀM ĐƠN 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

BIÊN NHẬN GIẤY TỜ (phần dành cho Sinh viên giữ) 

(Sinh viên ghi đầy đủ các thông tin dưới đây) 

Mã SV: ......................................   Họ tên: .........................................................................  

Đối tượng (ghi cụ thể):  ........................................................................................................  

Giấy tờ đã thu: ...................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Ghi chú:  ............................................................................................................................  

 Hà Nội, ngày       tháng      năm      

 PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN 

Mẫu đơn có thể download tại 

http://tinyurl.com/qlsvhup 

mục “các mẫu đơn, giấy tờ” 

 

  




