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QUYẾT ĐỊNH  
V/v miễn giảm học phí kỳ I năm học 2021-2022  

đối với sinh viên các lớp đại học hệ chính quy 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trƣởng 

Bộ Công thƣơng về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 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; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu 

trƣởng Nhà trƣờng về việc ban hành Quy định miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 

tập đối với sinh viên Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Theo tinh thần cuộc họp của Hội đồng xét chi trả tiền miễn giảm học phí đối với  

sinh viên thuộc đối tƣợng chế độ chính sách của Nhà trƣờng ngày 09 tháng 12 năm 2021; 

Theo hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí của sinh viên; 

Theo đề nghị của Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài chính kế toán, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Miễn giảm học phí kỳ I năm học 2021-2022 đối với 222 sinh viên các lớp đại 

học hệ chính quy, thuộc các đối tƣợng đƣợc miễn giảm học phí theo quy định. 

+ Đối tƣợng miễn 100% học phí: 138 SV (cơ sở Hà Nội: 123 SV, cơ sở Nam Định 15 SV) 

+ Đối tƣợng giảm 70% học phí: 40 SV (cơ sở Hà Nội: 39 SV, cơ sở Nam Định 01 SV) 

+ Đối tƣợng giảm 50% học phí: 44 SV (cơ sở Hà Nội: 41 SV, cơ sở Nam Định: 03 SV) 

(Có danh sách, số lượng sinh viên các lớp và kinh phí kèm theo) 

Điều 2. Kinh phí chi trả miễn giảm học phí cho sinh viên đƣợc thực hiện theo Quy 

định của Nhà nƣớc và Nhà trƣờng. Nhà trƣờng xét và miễn giảm trực tiếp vào học phí 

kì 1 năm học 2021 – 2022 của sinh viên, những sinh viên đã nộp học phí sẽ đƣợc Nhà 

trƣờng thực hiện chi trả vào tài khoản ngân hàng của sinh viên. 

Điều 3. Các Phòng chức năng, Khoa có liên quan, Cố vấn học tập các lớp và sinh 

viên có tên trong danh sách đƣợc duyệt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
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