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THÔNG BÁO 
Về việc hƣớng dẫn thực hiện miễn giảm học phí theo một số điều  

của Nghị định 86/NĐ-CP đối với học sinh - sinh viên hệ chính quy  

năm học 2016-2017 
 

 

Kính gửi:  - Các phòng, khoa chuyên môn;  

- Các lớp học sinh, sinh viên Nhà trƣờng. 

 

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 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 tƣ Liên tịch số 20/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 08 năm 

2014 của Bộ Lao động -  Thƣơng binh và Xã hội Ban hành Danh mục nghề nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.   

Căn cứ Thông tƣ Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 

tháng 03 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động -  

Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-

CP ngày 02/10/2015. 

Nhà trƣờng thông báo và hƣớng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí 

năm học 2016 - 2017 đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy đang học tại Trƣờng nhƣ 

sau: 

1. Quy định về miễn giảm học phí 

- Việc miễn, giảm học phí đƣợc thực hiện tại Trƣờng nơi sinh viên đang theo học. 

Nhà nƣớc cấp bù học phí trực tiếp cho Nhà trƣờng. 
- Việc cấp bù học phí căn cứ vào số lƣợng ngƣời học thực tế thuộc diện miễn, 

giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP. 
- HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí phải nộp đầy đủ hồ sơ (theo hƣớng dẫn) để 

đƣợc Nhà trƣờng xét đƣợc hƣởng chế độ miễn, giảm học phí. 
- Việc xét miễn, giảm học phí cho HSSV đƣợc tiến hành theo từng học kỳ (theo 

quy định). 

2. Đối tƣợng đƣợc miễn, giảm học phí. 

2.1. Đối tượng được miễn học phí: 

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 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể: 



- Anh hùng Lực lƣợng vũ trang nhân dân; Thƣơng binh; Ngƣời hƣởng chính sách 

nhƣ thƣơng binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có); 

- Con của ngƣời hoạt động cách mạng trƣớc ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); 

con của ngƣời hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lƣợng vũ trang nhân dân; con của 

Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thƣơng binh; con 

của ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh; con của bệnh binh; con của ngƣời hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

b) 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; 

c) Ngƣời từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội. Cụ thể: 

- Bị bỏ rơi chƣa có ngƣời nhận làm con nuôi; 

- Mồ côi cả cha và mẹ; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng 

tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù 

tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo 

dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; 

- Cả cha và mẹ đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội; 

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang 

chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và ngƣời còn lại hƣởng chế độ 

chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và ngƣời còn lại đang trong 

thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi 

phạm hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; 

- Cha hoặc mẹ đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội và ngƣời còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc 



đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

d) 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 theo quy định của Thủ tƣớng 

Chính phủ; 

e) Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; 

f) Học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời ở vùng có Điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn hoặc đặc 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. 

g) Ngƣời tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp (bao gồm cả 

học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp 

chuyên nghiệp); 

h) Ngƣời học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển 

sinh nhƣng xã hội có nhu cầu theo danh Mục do Thủ trƣởng cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

giáo dục nghề nghiệp ở trung ƣơng quy định; 

i) Ngƣời học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành 

chuyên môn đặc thù do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. 

2.2. Đối tượng được giảm 70% học phí gồm: 

- Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các 

trƣờng văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, 

nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ 

thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền 

thống; 

- Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lƣơng, 

múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. 

Danh Mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thƣơng binh 

và Xã hội quy định; Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội quy định. Đối với trƣờng hiện có các nghề đƣợc hƣởng: 

nghề Hàn, nghề cắt gọt kim loại, nghề Nguội sửa chữa máy công cụ và nghề công nghệ 

chế tạo vỏ tàu. 

- 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 09/2016TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH); 

+ Vùng có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: đƣợc quy định bởi cơ quan 
có thẩm quyền. 

2.3. Đối tượng được giảm 50% học phí: 

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. 

3. Hƣớng dẫn thủ tục hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2016– 2017. 
Hồ sơ gồm có: 

a) Hồ sơ: 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tƣợng miễn, giảm học phí và hỗ 
trợ chi phí học tập đối với các đối tƣợng sau: 

+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tƣợng ngƣời có công đối với đối tƣợng 
đƣợc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ liên tịch 09/2016TTLT-BGDĐT-
BTC-BLĐTBXH; 

+ Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc 
trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tƣợng đƣợc quy định 
tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Thông tƣ liên tịch 09/2016TTLT-BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân 
xã cấp hoặc xác nhận; 

+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối 
với đối tƣợng đƣợc quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ liên tịch 
09/2016TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; 

+ Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận 
cho đối tƣợng đƣợc quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ liên tịch 
09/2016TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; 

+ Giấy chứng nhận đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ miễn học phí theo mẫu số 02 ban 
hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Liên 
Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 
29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại 
ngũ đối với đối tƣợng quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ liên tịch 
09/2016TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; 

+ Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban 
nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tƣợng đƣợc quy định tại Điểm g Khoản 2 
Điều 4 Thông tƣ liên tịch 09/2016TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; 

+ Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thƣờng trú hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với đối 
tƣợng đƣợc quy định tại Điểm k Khoản 2 và gạch đầu dòng thứ ba Điểm a Khoản 3 Điều 
2 Thông tƣ liên tịch 09/2016TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; 



+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đối với đối tƣợng đƣợc quy định tại Điểm m 

Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ liên tịch 09/2016TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; 

+ Sổ hƣởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh 

nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp đối với đối tƣợng đƣợc quy định tại gạch 

đầu dòng thứ nhất Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tƣ liên tịch09/2016TTLT-BGDĐT-

BTC-BLĐTBXH; 

+ Giấy tờ chứng minh là hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác 

nhận cho đối tƣợng đƣợc quy định tại gạch đầu dòng thứ hai Điểm b Khoản 3 Điều 4 

Thông tƣ liên tịch này; 

 - Ngƣời học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 

01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với ngƣời học thuộc diện hộ 

nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, 

hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ 

học tiếp theo. 

4. Kế hoạch thực hiện: 
- Địa điểm nộp hồ sơ miễn giảm học phí: phòng Công tác HSSV (Thầy Khánh) 
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2016. 
Danh sách sinh viên đƣợc miễn giảm học phí sẽ đƣợc đăng tải lên Website của 

Nhà trƣờng (www.cnd.edu.vn). 
Sinh viên nào không nộp đầy đủ hồ sơ theo hƣớng dẫn và thời gian quy định trên, 

Nhà trƣờng sẽ không xét để hƣởng chế độ miễn giảm học phí. 

Lưu ý: Khi học sinh, sinh viên nộp hồ sơ miễn, giảm học phí mang theo bản 

chính chứng nhận thuộc đối tượng miễn giảm  để đối chiếu. 
 

Nơi nhận: 

- Nhƣ kính gửi; 

- Lƣu: VT, P.CTHHSV. 

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Viết Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
 

 

 

 

Kính gửi: Trƣờng Cao đẳng Công Nghiệp Nam Định 

 

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................... 

Nơi sinh:............................................................................................................. 

Lớp: ......................... Khóa: 20....-20.... Khoa:.................................................  

Mã số sinh viên:................................................................................................. 

Thuộc đối tƣợng: ............................................................................................. 

(ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 86) 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề 

nghị đƣợc Nhà trƣờng xem xét để đƣợc miễn, giảm học phí theo quy định. 

 

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

 Xác nhận của Khoa                                             Ngƣời làm đơn 

 (Quản lý sinh viên)                                      (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số: 01/TDSV 

(Do HSSV lập) 

TRƢỜNG (CƠ SỞ ĐÀO TẠO) 

………………………...……… 

…...…………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Họ và tên học sinh (sinh viên):………………………………………………….................. 

Ngày sinh:…..…/…….…/………………..Giới tính:    Nam              Nữ             

CMND số: ..............................ngày cấp ......./…...../......... Nơi cấp: .................................... 

Mã trƣờng theo học (mã quy ƣớc trong  tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN):………..………..… 

Tên trƣờng:……………………….……………………………….……………...……….. 

Ngành học:………………………………………………………….................................... 

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề):………………………….…………………….. 

Khoá:………..Loại hình đào tạo:…………………………………….………..................... 

Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:………………………….…….….…………… 

Khoa:……………………………………………………………........................................ 

Ngày nhập học:…..../…….../……. Thời gian ra trƣờng (tháng/năm):….../……/……..…. 

(Thời gian học tại trƣờng: ………….. tháng) 

- Số tiền học phí hàng tháng:..................................đồng. 

Thuộc diện:                               - Không miễn giảm  

 - Giảm học phí  

 - Miễn học phí  

Thuộc đối tƣợng:                        - Mồ côi  

 - Không mồ côi         

- Trong thời gian theo học tại trƣờng, anh (chị) ...................................................... 

không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn 

lậu. 

- Số tài khoản của nhà trƣờng :…….……….., tại ngân hàng……………………… 

 

……, ngày ……..tháng…….. năm ……… 

HIỆU TRƢỞNG (GIÁM ĐỐC) 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 


