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THÔNG BAO
V vic trin khai thu tic min, giãm h9c phi hçc k I nãm h9c 2021 - 2022,
trq cp xâ hi 6 tháng cui näm 2021 và h trq chi phi h9c tp 5 tháng cu61 näm 2021
cho sinh viên h chinh quy
Can th Nghj djnh 86/2015/ND-CF ngày 02/10/2015 cza Thi tttó'ng Chinh ph quy
dinh ve cci ch thu, quán lj hQc phi ddi vái cc' sà giáo dw thuc hç1 thng giáo dc quó'c
dan và chInh sách miên, giám hQc phi, hó trcl chi phi hQc tp ti nàm hQ'c 2015 - 2016 den
näm hQc 2020 - 2021;
Can th Quyê't djnh sá 66/2013/QD-TTg ngày 11/11/2013 cia Thi tithng ChInh phü
quy djnh chInh sách hó trcf chi phi hQc tp di vái sinh viên là ngwài dan tc thieu s hQc

-

tai các cc' sá iáo duc dai hQc;
Can thQuyt djnhs 1121/1997/QD-TTg, ngày 23/12/1997 cza Thz twang ChInh
\
phü ye hc bang và ti cap xã hi dói vái hQc sinh, sinh viên các trw&ng dào tqo cong
Can cw Quyet djnh ]94/2001/QD - TTg cua Thu twung ChInh phu ngày 21/12/2001
v vic diu chinh mt'i'c hQc bang chInh sách và trcr cp xa hôi dO'i v&i hoc sinh, sinh viën là
lap;

ngwài dan t5c thiu s hc tgi các trwôiig dào tio cOng

lap

IA

JI

quy djnh tqi Quyt djnh s

]121/1997/QD-TTg ngày 23/12/1997 cza Thu twang ChInhphi,
Nhà tru&ig thông báo v vic trin khai thu titc min, giãm hpc phi hQc k3' I nãm h9c
2021 - 2022, trcY cp xä hi 6 thang cui näm 2021 và h trg chi phi hQc tp 5 tháng cuôi
näm 2021. Cithênhusau:
1. Bi ttrqng vâ ho so': (theo hiiàng dn so 1);
2. Thôi gian tip nhn hI so':
Sinh viên np h so tr ngày 23/8/2021 dn ht ngày 30/09/2021 (Lint : qua th?i hn
trên, Nhà trung s không giãi quyt bt cir trung hçp b sung nao);
3. Hlnh thu'c tip nhn h1 so': (theo huàng dn s 2);
4. Mtrc chi trã:
4.1 Di vó'i dM tuqng min, giãm:
Ni dung

Di tirçrng mien 100%

Bôi tuyng mien 70%

Dôi ttrç'ng mien 50%

KhM Kinh t

890.000dltháng

620.000dltháng

450.000dltháng

KhM K5 thut

1 .060.000dltháng

740.000&tháng

530.000&tháng

'

4.2 Di vó'i di tlrQ'ng trç cap:
D6i tirçng sinh vien là ngixi dan tc It nguôi a vüng cao, vüng có diu kin kinh t
xã hi dc bit khó hLr&lg mCrc trq cp xà hi là: 140.000d/tháng/sinh viên;
Di tuçlng sinh viên là nguôri m côi cà cha 1n mc kh6ng nth ni.rcmg tra, sinh viên là
nguai tan tt theo quy djnh cüa Nhà ni.rOc hrnmg mirc trV cp xä hi là:
l0O.000d/tháng/sinh viên;
4.3 Di vri di tirç'ng h tro chi phi h9c tp:
Mi.irc h trg chi phi h9c tp cho sinh viên chInh quy là nguai dan tc thiu s thuge
h nghèo hoc cn nghèo theo quy dinh cUa Thu tuOng Chinh phü bng 60% mirc lucing
té.d thiu chung là: 894.000dithanglsiflh vien).
D nghj các don vj quãn l sinh viên thông báo dy du và huàng dn sinh viên
nghiêm the th%rc hin ni dung thông báo nay.
No'inhmn:

- Các PWr(dê p/h chi dao);
- Các Khoa quán 1 sinh viên;
-VP CUT;
- HUMG eOFFICE;
- Liru HCTH, CTSV(IO).

GS.TS

ti'

LAZi

HUNG DAN sO 1: Di tu'qng và h so' trin khai thu ttc min, gim hQc phi hQc k'
I näm h9c 2021 - 2022 cho sinh viên h chinh quy theo Ngh dnh 86/20151ND-CP
ngày 02/10/2015 cüa ChInh phil
Di tugng, thôi gian va thñ tiic trin khai h s min giám hçc phi hQc k' I näm h9c
2021 - 2022 nhix sau:
I. Dôi tirçrng áp dirng
- Sinh viên h cao ding, lien thông, dai hc chinh quy trong toàn truông;
- Chi áp diing vi nhüng sinh viên hçc các hçc k3 chInh;
- Không áp ding di vii sinh viên dang bi. k' 1ut ngrng h9c, buc thôi hoc, lu'u
ban, hçc 1i, h9c b sung;
- Các di tucmg thuc din min giàm h9c phi theo quy djnh ma cüng mt hic
chrçic hiRmg nhiu chInh sách h trçl khác nhau thI chi dugc huàng mt ch d u'u däi cao
nhãt;
- Sinh viên thrçc min, giãm h9c phi nu dng th?iii h9c i nhiu c sâ giáo dc hoc
nhiu khoa, ngành trong cüng trung thI dugc hiRing mt ch d uii di
- Không áp dicing ch d uu di v min, giâm hçc phi vii sinh viên d hrning ch
dO nay ti mOt co sâ giáo ditc di h9c khác.
II. Thu tic h so'
* DOI TUqNG MIEN HQC PHI
1. Di vó'i ngu'ô'i có cong vó'i cách mçing và than nhân cüa ngu'ô'i có cong vó'i cách
ming theo Phdp 1nh u'u di ngwO'i có cOng vó'i cách mIng s6 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày
29/6/2005, Pháp 1nh sá 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sfra &i ,n3t sá diêu cüa Pháp
1nh U'u di nguYi có cong vó'i cách ming (Anh hItng LLVTND; Thu'ong binh, ngit&i hicóng
chInh sac/i nhu' thu'ong binh; Bénh binh; con cza ngtth'i hoot d(5ng cc/z mqng trithc ngày
01/01/1945, con cza ngiiài hoqt d(5ng cách mçing tic 01/01/1945 dén ngày khó'i nghra tháng Tam
1945; con cüa Anh hung LLJ'TND, con cia Anh hImg LI) trong thô'i /cj) kháng chiê'n; con caa lit
s5Y, con cia thLcong bin/i, ngitO'i hwó'ng chInh sOch nhw thu'ong binh; con ctia bênh binh, con cia
ngtcô'i hoQt dong kháng chiê'n b/ nhiêm chat d5c hóa hQc):
- Don xin min, giàm h9c phi (theo mu);
- Giy d nghj chuyn khoãn (theo mu);
- Giy khai sinh (cong chi'ng hoc ban sao có du dO);
- Giy xác nhn di tuçing do co quan quàn 1' di tuçmg nguii có cong hoac Uy
ban nhân dan xä, phiRmg xác nhn;
- Giy chimg nhn (hoc quyêt djnh) ngiRi có cOng vi cách mng;

22 tuôi thu3c
2. Déii vói sinh viên hQc van bang thá' nht có d3 tui không qua
m3t trong các trw?rng h quy djnh 4zi Khoãn 1 Ditu 5 Nghj djnh sá 136/2013/ND-CP
ngày 21/10/2013 cüa ChInh phü sau:
2.1. B? bO rcii chua CO ngzthi nhç2n lam con nuôi;
2.2. M cOi cO cha và me;
2.3. M côi cha hoc mc và ngithi con lii mO't tIch theo quy djnh cOa phOp luat;
2.4. M cOi cha hoc mc và ngzthi cOn iQi dang hithng ch O chOm sóc, nuOi
dicing tai cci s& bOo trcr xã hói, nhà xã h5i;
2.5. M cOi cha hoc mc và nguYi cOn iqi dang trong thth gion chap hành On phat
ti tqi trqi giam hoqc dang ch4p hành quyé't dlnh xi'r lj vi phqm hành chInh tqi trithng giOo
dcong, cci sá giOo duc bat buôc, cci sà cai nghin bat but5c;
2.6. CO cha và mc mOt tIch theo quy dfnh cOa phOp luat;
2.7. CO cha và mc dang hithng ch d5 chOm sóc, nuOi dwOng tai cci sà bOo trci xã hôi,
nhà xä hói;
2.8. CO cha vàmc dang irong thOi gian chap hành On phqt th tcti trqi giam hoc dang chOp
hOnh quye't djnh th lj viphqm hành chInh tqi tnOng giOo dwOng cci sà giOo duc bat buôc, cci sà cai
nghicn bat bu(5c,
2.9. Cha hoqc mc mt tIch theo quy djnh cOa phOp luat và ngu'&i cOn lcii dang
hzthng che do chOm sóc, nuOi dwoi'ig tai cci s& bOo trcr xã hôi, nhà xä hç5i;
2.10. Cha hoc mc mat tIch rheo quy djnh cOa phOp lut vii ngwài cOn iqi dang
trong thai gian chap hành On phqt ti tqi trqi giam hoc dang chcip hành quyt dinh xz"c l5 vi
phqm hành chInh tqi trwOiig giOo dràng, cci s& giOo dic bat bu5c, cci sà cai nghin bat
bu5c;
2.11. Cha hoçc me dang hithng ch dç5 chain sóc, nuOi du'oiig tqi cci sà bOo Ira xã h5i,
nhà xa hQi và nguài cOn iqi dang trong th&i gian ch4o hành On phqt tii tqi lrçii giam hoãc dang
chO'p hành quyé't dinh th l vi phqm hành chInh tcii trithng giOo ditang, cci s& giOo dyc bat bu5c,
cci s& cai nghin bat bu(5c.
- Dcm xin min giâm hQc phi (theo mu);
- Gi.y d nghj chuyn khoân (theo mu);
- Giy khai sinh (cong chirng ho.c bàn sao có d.0 dO);
- Giy xác nhn di tuclng do UBND xã phuOng c.p cho di tuçng thuc mt trong
cactri.r?mghcip quy dnhti các miic 2.1 dn 2.11;
- Va các 1oi giy ti chirng thirc theo tmg di tucing ci,i th (tiicing 1mg vôi các di
tuçing ? mtc 2.1 dn 2.11):
+ 2.1: Không cn them giy t chirng thrc.

+ 2.2: Giy chirng tr cüa b và mc.
+ 2.3: Giy chüng ttr cüa b hoc mc và Quyt djnh cüa Tea an v vic tuyên b
mt tIch cia ngithi cOn 1i.
+ 2.4. Oiy chirng t1r cUa b hoac mc và gi.y xac nhn ngui On 1i clang ducc
hiRmg ch dt chàm sóc, nuôi duOng cüa co s bào trg x hi, nhà x hi.
+ 2.5. Giy chirng tx cüa b hoc mc.
+ 2.6. Quyt djnh cUa TOa an v vic tuyên bô mat tIch cüa cà hO Va mc.
+ 2.7. Giy xác nhn b và mc clang duçic hiRing ch d chãm sOc, nuôi duong cüa
Co si bào trq x hi, nhà xà hi.

+ 2.8. Không cn them gthy to chirng thirc.
+ 2.9. Quyt dinh cña TOa an v vic tuyên b mt tIch cüa bO hoc mc và giây xác
nhn ngiiOi cOn 1i clang duçic hiRmg ch d chäm soc. nuôi duOng cüa Co sO bào trg x
hi, nha xä hi.
+ 2.10. QuyM djnh cüa TOa an v vic tuyên b mat tIch cUa bô hoc mc.
+ 2.11. Giy xác nhn b hoc mc clang dugc huOng ch cl chäm sóc, nuôi thrO'ng
cüa co sO bâo trg xà hôi, nba x hi.
3. Duii vói sinh viên bj tan tlt, khuylt tçIt có khó khãn v kinh t:
- Don xin min giàm hc phi (theo mu);
- Giy d nghj chuyên khoãn (theo mu);
- KM 1un cüa Hi dng xét duyt trçl cp xà hi cp xä (theo mu);
- Giy chi.irng nhn h nghèo hoc h cn nghèo cUa Uy ban nhàn dan cp x;
4. D6i vô'i sinh viên là ngu?ii dan t3c thiu sá thu?3c h3 nghèo và h3 cin nghèo
theo quy djnh cáa Thu tithng Ghmnh phü:
- Dan xin min giàm hc phi (theo mu);
- Gi.y d nghj chuyn khoãn (theo mu);
- Giy khai sinh (bàn sao có du do);
- H khu thuOng trü (bàn sao CO dâu do);
- Giy chiirng nhn h nghèo hoc h cn nghèo do TiJy ban nhân dan cp xä cp;
5. Dii vái sinh viên ngwôi dan t3c thiéu sá rái it ngwôi (dan t5c La Hü, La Ha, Pa
Then, Lr, Ngái, Ghá1, Lô Lô, Máng, 6ng, Ga Lao, B6 Y, Si La, Pu Péo, Ri Main, Brâu, (F
Du) ö yang có diu kin kinh ti - xd h?3i khó k/ian hoc cc bitt khó khàn theo quy djnh cãa
co' quan có thâm quyn:
- Don xin min giàm hc phi (theo mu);
- Giy d nghj chuyn khoàn (theo mu);
- Gi.y khai sinh (bàn sao có dâu do);

- Giy xác nhn cüa dja phiiang chrng th%rc là yang cO diu kin kinh t - xa hi
khó khän hoäc däc biêt khó khän có cn ci1r Cu th;
- S h khu thuàng tnI (photo cong chirng);
6. Sinh viên din cfr tuyn: Các dia phuxmg thre hin chi trà kinh phi dào to (bao
gm tin hoc phi, hçc bng va trg cp) trên co s hgp dng vi Nhà truàug theo quy djnh
ti Nghj djnh 134 näm 2006 cUa ChInh phü.
* DOI T(J'QNG GLIM 70% HQC PHI
Sinh viên là ngu'ài dan t3c ihilu s (không phâi là dan 4k thiu s6 rat it ngu'ôi) ó'
yang có diu kiin kinh ti - xd h3i dc bitt khó khdn theo quy djnh cüa co quan cO thm
quyên.
- Dan xin min giâm hçc phi (theo mu);
- Giy d nghj chuyn khoàn (theo mu);
- Giy khai sinh (bàn sao Co d.0 do);
- Giy xac nhQn cüa dja phucmg chiirng thirc là ving cO diu kin kinh t - xã hi
khó khän hoäc däc biêt khó khän có can ctr ci th;
- S h kh.0 thuOng tn (photo cOng chüng);
*DOJ TL1'QNG GIA&f 50% HQCPHI
Sinh viên là con can b3, cong nhân, viên chá'c ma cha hoc m bj tai nzn lao
d5ng hoc mac bnh ngh nghip dwic hu'öng trV cIp thu'?tng xuyên
- Dcm xin min giàm hçc phi (theo mu);
- Giy d nghj chuyn khoán (theo mu);
- Giy khai sinh (cong chng hoc bàn sao có du dO);
- Giy chüng nhn (hoc quyt djnh) ngu?ñ bj tai nn lao dng ho.c mc bnh ngh
nghip;
- S hi.râng trçY cp hang tháng do t chiirc bào him xa hi c.p do tai nn lao dng
(bàn sao cong chirng);
* Mu Dcin d nghj min giàm h9c phi, Dan d nghj trçl cAp xa hi, Dan d nghj
xét trçl cAp xa hi, GiAy d nghj chuyn khoàn... sinh viên dowload theo mu trên trang
web: http://humg.edu.vn/mOtCUafPagesIh0me.asPX

HUONG DAN sO 2: HInh thfrc tip nhn h so':
Biró'c 1: Sinh viên viên truy cp trang web: ctsv.humg.edu.vn xem hithng dn danh
mic giy ti theo diing di tuçmg.
Biro'c 2: Sinh vien hoàn thành dü giy ti theo dung déi tuçmg cüa minh.
Birorc 3: Chiip ãnh toãn b h so dâ kê khai kern minh chfrng.
Luu : giy t có xác nhn cüa Khoa, PhOng ban chua cn xác nhn.
Np h so online gui bang email mssystudent.humg.edu.vn den da
chi: congtacchinhtrisinhvien@humg.edu.vn
Email can dung djnh dng nhix sau:
+ Tiêu dê: H so MGHP — MSSV — Khoa
+Nôi dung: -MSSV;
- Ho và ten;
-Lap;
- Khoa;
- So DT sinh viên
VD: +Tiêudê: H soMGHP-2021010001 —DukhI
+Nôi dung: - MSSV: 2021010001
-NguynVänA
-Lip: DukhIK65
-KhoaD.ukhI
- DT: 09123456789
Birc 3: Tu.n di hc dan tiên, sinh viên hoàn thin bn cung h
so min, gim h9c phi có di xác nhn np ti B phn 1 cüa - PhOng Cong tác ChInh trj sinh viên (Tang 1, nhà C).

