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BO GIAO DVC  vA DAO TiO CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VI1T NAM 
TRIXNG DHSP HA NQI 2 Dc 1p - Tu' do - Hnh phüc 

S6: J2'3'QD-DHSPHN2 Ha Nôi, ngàyJO tháng 12 nàin 2021 

QUYET D!NH 
Ban hãnh Quy djnh min, giäm hQc phi theo ch do chInh sách 

cho sinh viên h chInh quy Trtrô'ng DHSP Ha Ni 2 

HIU TRIXO'NG TRIYNG DHSP HA NQI 2 

Can th Quylt djnh s 128/CF ngày 14 tháng 8 näm 1967 cia Thi twóng C'hInh 
phi ye' vic thành 4p Tru'àng DHSP Ha Ni7i 2, 

Can ci Luat  Giáo dyc dcii hQc ngày 18 tháng 6 nám 2012 và Luat  tha ddi, b 
sung mQt s die'u cza Luat  Giáo dyc dgi hQc ngày 19 tháng 11 nám 2018, 

Can cz' Nghj djnh s 99/2019/ND-CF ngày 30 tháng 12 nàm 2019 cia Chinh phi 
quy djnh chi tiê't và hicó'ng dán thi hành m5t s die'u cia Luat  si'ca dii, b sung m5t so 
die'u cia Luat  Giáo dyc dgi hQc, 

Can c&Nghj djnh s 120/2020/ND-CF ngày 07 tháng 10 näm 2020 cia Chinhphz 
quy djnh ye' thành lap, t chi'cc igi, giái the' dan vj sir nghip cong 

Can ci'r Nghj djnh s 84/2020/ND-CF ngày 17 tháng 7 nám 2020 cza Chinh phi 
quy djnh chi tie't môt s6 die'u cña Lugt Giáo dyc; 

COn cz'c Quye't djnh sO' 1502/QD-DHSPHN2 ngày 27 tháng 7 nOm 2021 cia Hiu 
trwO'ng Trtcàng DHSP HO N5i 2 ban hành quy djnh dào tgo trinh do dgi hQc; 

COn c& Nghj d.inh so' 81/2021/ND-CF ngày 27 tháng 8 nOm 2021 cia Thi tu'áng 
C'hinh phz ban hành quy djnh ye' co' ché' thu, quáñ lj hQc phi dOi vái cci sà giáo dyc quc4c 
dan và chinh sách miên, giám hQC phi, h0 trq chi phi hgc tap,' giá d!ch  vy trong lThh VyC 
giáo dyc, dào tgo; 

Theo de' nghj cua Tru'ó'ngphc3ng CTCT-HSSV. 

QUYET BJNH: 

Diu 1. Ban hành Quy djnh rnin, giâm h9c phi theo ch d chinh sách cho sinh 

viên h chInh quy Trung DHSP Ha Ni 2. 

Diu 2. Quyt djnh có hiu Iijc k tü ngày k2, áp d11ng t1r närn h9c 202 1-2022. Các 

Quy& djnh, Quy djnh truc day trái vO•i van ban nay du bãi ho. 

Diu 3. Trnâng các don vj: TC-HC, CTCT-HSSV, Dào tao, Tài vii; Các dan vj 

dào tao và sinh viên h chInh quy chju trách nhirn thi hành Quyt djnh nay.!. 

Nainhân: 
- Hiu tnró1g (dé b/c); 
- NhLr Diéu 3 (dé tlh); 
- Ltru: TC-HC, CTCT-HSSV, Tài vu. 



BO GIAO DI,JC vA DAO TJIO CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
TRU'ONG DHSP HA NQI 2 Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

QUY D!NH 
MIEN, GIAM HQC PHI THEO CHE DQ CHiNH SACH 

CHO SINH VIEN H CHiNH QUY TRIJ1NG DHSP HA NQI 2 

(Kèn2 theo Quyt djnh sJriJQD-DHSPHN2 ngàyocháng 12 nãm 2021 
cia Hiu trtc&ng Trttô'ng DHSP Ha N5i 2) 

Diu 1. Phm vi diu chinh, cMi ttrçng ãp diing 

Quy djnh nay áp diing ch d chInh sách rnin, giãrn h9c phi cho sinh viên h chInh 

quy dang h9c tp tti Tru?ng DHSP Ha Ni 2. 

Diu 2. Dôi tuqng duqc min, giãm hQc phi 

1. Mien iiçicplii' 

1.1. Sinh viên thuc các dEi tixcmg theo quy djnh tai  Pháp 1nh so 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 cüa Uy ban Thurng v1,i Quc hi v Phãp 1nh u'u 

dài nguài có cong vó'i cách mng; 

1.2. Sinh viên khuyt tat; 

1.3. Sinh viên là ngui dan tc thiu s có cha hoc rn hotc Ca cha và mc hoc ông 

bà (trong trung hçip a vOi ông bà) thuc h nghèo hotc h ctn nghèo theo quy djnh cüa 

ThU tuàng ChInh phU; 

1.4. Sinh viên là ngi.thi dan tc thiu s rt It ngu'ai a vUng cO diu kin kinh tê - x 

hôi khO khän hoc däc biêt khO khän. Ci th: 

- Ngu'ài dan t5c thiu sc rdt It ngirô'i bao gem: La Hz, La Ha, Pa Then, Lr, Ngái, 

Chi-t, Lô Lô, Máng, Cng, C& Lao, B 1', Si La, Pu Péo, Rcr Main, BRâu, U Du. 

- VIing có diu kin kinh té' - xã h5i khó khán và dc bitt  khó khàn dwcrc xác djnh 

theo các van ban hin hành. 

1.5. Sinh viên tt 16 dn 22 tui thuc di tuvng bão trçi xä hi theo quy djnh tti 

Khoãn 1 và Khoãn 2, Diu 5, Nghj djnh s 20/2021/ND-CP ngày 15 tháng 3 nãm 2021 

cUa ChInh phU quy djnh chinh sách trq giUp xã hi vài di tuqng bão trçY xã hi (sau day 

goi chung là sinh viên thuc di tlrcYng bão trV xà hi). 

2. Giáin 119c p/il 

2.1. Giám 70% hQc phI. Sinh viên là nguai dan tc thiu s (ngoai di trnng dan 

tc thiu s6 rt It nguâi) a thôn/bán dc bit khO khän, xä khu virc III vUng dan tc và 

min nUi, xä dtc bit khó khän vUng bäi ngang yen bin, hâi dão theo quy djnh cUa co 

quan có thin quyn. 

2.2. Giám 50% hQc phi: Sinh viên là con can bO,  cOng nhân, viên chiirc ma cha hotc 

mçbj tai nn lao dng hotc rnc bnh ngh nghip du'çic hithng trçY cp thii?mg xuyên. 

Diu 3. Ho so min, giãm hQc phI 

Sinh viên thuc các di tucYng a Diu 2 có nhu cu xét duyt min, giãm hçc phi 

phãi lam h sa và np v các dan vj dào tto. H sa grn có: 
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- Sinh viên thu5c di twçing ó' Mc 1.1: Dan d nghj min, giãm h9c phi; Bàn sao 

chüng thirc giy xác nhn cüa ca quan quail i di tirçlng ngtthi cO cong hotc than nhân 
cüa ngithi có cong vOi each mng. 

- Sinh vien thuQc di twç.rng & Myc 1.2: Dan d nghj rnin, giàm hc phi; Bàn sao 

chüng thirc giy xác nhn khuy& tt do Uy ban nhân dan cp xã cp hotc Quyt djnh v 
vic trçY cp xã hi cña ChU tjch Uy ban nhân dan cp huyn cp. 

- Sinh vien thuQc di twcrng a Myc 1.3: Dan d nghj min, giàm h9c phi; Bàn sao 

chirng thirc giy khai sinh và bàn sao chüng thirc giy xác nhan h nghèo hoac h cn 

nghèo do Uy ban nhân dan ep x cp ho.c xác nhn. 

- Sinh vien thu5c di tu'crng a Myc 1.4: Dan d nghj min, giàm hc phi; Bàn sao 

chirng thirc gi.y khai sinh va bàn sao chirng thirc s6 h khu thu?ng trü hoc giây xác 

nhn cüa ca quan cong an v vic dàng k thithng trCi (trithng hcip s h khu bj that lc). 

- Sinh vien thut7c dói twcrng a Myc 1.5: Dan d nghj min, giãm bce phi; Giy xác 
nhân eüa Uy ban nhân dan cp xã cp hoc xác nhn v déi tiicng dixçc bào trçY xà hi 

theo quy djnh. 

- Sinh viên thu5c ddi twçrng & Myc 2.1: Dan d nghj min, giãm he phi; Bàn sao 

ehirng thirc giy khai sinh và bàn sao ehirng thirc s h khu thiiing trü hoc giy xác 

nhn cüa ca quan cOng an v vic däng k) thu?ng tr (trung hçip s h khu bj tht 1tc). 

- Sinh vien thuc do'i tu'crng a Myc 2.2: Dan d nghj min, giãrn hçc phi; Bàn sao 

chirng thixc giy khai sinh và bàn sao ching thijc s hrning trç c.p hang tháng c1ia cha 

hoc mc b tai ntn lao dng hoc mc bnh ngh nghip do t chirc bão him xä hi ep. 

Lwuj5: 

- Mu dan d nghj rnin, giãrn hc phi duçc dang tài trén website Nhà triRmg ti da 

chi: hpu2.edu.vn  

- Sinh viên thuc din min, giàm hc phi thuc di tuçlng 0' Miic 1.3 thI phài np 

h sa d lam can cir xem xét rnin, giàm hçc phi cho ttirng hçc k' tuang rng. 

- Sinh viên thuc các di tucmg khác chi phãi 1am 01 b h sa np ln d.0 áp dimg 

cho cã th0'i gian hc tp tü Tru0'ng. 

Diêu 4. Nguyen tc min, giãm 

- Min, giãm hc phi xét theo tirng hc k' trong näm hçc và mi nãm hc xét 02 

hc kSr chInh. 

- Min, giãrn hc phi áp diing trong su& th0'i gian sinh viên hçc tp ti truOng, trir 

tru0'ng hçip Co thay di v l do min, giãm hçc phi. 

- Tru0'ng hçip có sir trüng 1p  v di tuçYng hu0'ng chjnh sách min, giàm hc phi 

theo Quy djnh nay vâi các van bàn quy phtm pháp lut khác dang thirc hin có m1rc 

trq cao han thI sinh viën du?c huàng theo mirc h trg cao han quy djnh tii van bàn pháp 
1ut khác. 

- Khong áp diing rnin, giârn hpc phI di vO'i cac truO'ng hçp darig huO'ng luo'ng vã 

sinh hoit phi khi di bce. 
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- Nu sinh viên thuOc déñ tixqng duçic min, giãm h9c phi dng thñ h9c a nhiêu cc 

sâ giáo diic hoc nhiu khoa, nhiu ngânh trong cüng mt truang thI chi ducic hi.thng mt 

ch do uu däi. 

- Không áp diing rnin, giãrn hçc phi trong thai gian sinh viên bj k' 1utt ngirng h9c 

hotc thôi hçc, hçc 1ti, h9c b sung. 

- Tru&ng hçp sinh viên phãi drng h9c; hçc 1ti do m dau, tai nmn hotc dirng hçc vi 

1 do bt khã kháng không do k' 1ut hoäc tij thôi hoc thI chi dirnc xét min, giâm h9c 

phi khi sinh viên dixçic phép quay trâ 1ui hçc. 

Diêu 5. Quy trInh thtrc hin 

- Các dan vj dào tgo: Trin khai K hotch xét duyt min, giãm h9c phi theo trng 

h9c k' tâi sinh viên; Tip nhn, kim tra vã chju trách nhim v h so cüa sinh viên; Ltp 

danh sách sinh viên thuc di tuqng d nghj min, giãm h9c phi np v Tnthng qua 

PhOng CTCT-HSSV. 

- Phông CTCT-HSSV: D& chiu danh sách, tang hçip và d xuAt Hi dng cp 

truang t chirc h9p xét và trInh Hiu truang ra Quy& djnh phê duyt danh sách sinh vien 

duçic rnin, giãrn hc phi. 

- Phóng Tài vy: Vào du mi näm h9c xác djnh mirc hçc phi cüa các ngành dào tto 

duçic quy djnh tti Nghj djnh s 81/2021/ND-CP trInh Hiu trithng phê duyt. Can c1r vão 

danh sách sinh viên duçic rnin, giãm h9c phi, thxc hin chi trá ch do chInh sãch cho 

sinh vien. 

Diu 6. Hiu hyc thi hành / J 
1. Quy djnh nay có hiu 1rc k tr näm hçc 202 1-2022. Các quy djnh truOc day có/ 

lien quan dn min, giâm hçc phi theo ch d chinh sách cho sinh viên ti Trithng DHSP 

Ha Ni 2 du không con hiu 1rc. 

2. Vic diu chinh, b sung các diu khoãn trong Quy djnh nay do Hiu truang 

quy& djnh. 

3. Các don vj, cá nhân Co lien quan va sinh viên dang h9c ti Trithng DHSP Ha 
gC 

Ni 2 chu trach nhiçrn thi hanh Quyet dnh nay./. 
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