Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
Kính gửi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Họ và tên: …………………………………….. Mã sinh viên: …………………
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………. Nơi sinh: ………………..
Lớp:………………. Khóa: …………………Khoa quản lý:…………………………
Thuộc đối tượng:
TT

Đối tượng

I

Miễn học phí
Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm
1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến
ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Sinh viên là con của Liệt sĩ.
Sinh viên là con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Sinh viên là con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
Sinh viên là con của Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công
nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993.
Sinh viên là con của người hưởng chính sách như thương binh.
Sinh viên là con của Bệnh binh.
Sinh viên là con của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
Sinh viên là con Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc,
làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.
Sinh viên là con của Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ
Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Sinh viên là con của Người có công giúp đỡ cách mạng.
Sinh viên khuyết tật.
Sinh viên là từ 16 đến đủ 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi
- Mồ côi cả cha và mẹ
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của
pháp luật.
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi
dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người 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
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.
- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp 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 trường giáo dưỡng,
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
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Sinh viên tích
() vào ô
tương ứng
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- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn
lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã
hội.
- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người 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 trường giáo dưỡng, cơ sở giáo
dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã
hội và người 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 trường giáo
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Sinh viên hệ cử tuyển.
Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông
bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy
định.
Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: Cống, Mảng, Pu Péo,
Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà
Thẻn, La Hủ.
Giảm 70% học phí
Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít
người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi,
xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định.
Giảm 50% học phí
Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị
tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường
xuyên.
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Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này đề
nghị Nhà trường xem xét miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
Hồ sơ gồm xác nhận hưởng chế độ:
1. ………………………………………………………………………..………
2. …………………………………………………………………………..……
3. ………………………………………………………………………..………
4. ………………………………………………………………………..………
Em xin trân trọng cảm ơn./.
Hà Nội, ngày…… tháng …….. năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Ngày nhận: …………..………………
Số vào sổ: ……………………………
Chuyên viên nhận
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ........

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(ĐỢT XÉT ….. HỌC KỲ …….NĂM HỌC ……………….)
Chế độ được hưởng

TT

Mã sinh
viên

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa/Bộ môn

Đối tượng ưu tiên

1

123456

Nguyễn Văn A

12/12/1999

ĐH11K

Khí tượng Thủy văn

Khí tượng Thủy văn

2

123456

Nguyễn Văn C

12/12/1999

ĐH11K

Loại

Thời gian
được hưởng

Con thương binh

Miễn 100%
học phí

Cả khóa học

Sinh viên là người dân
tộc thiểu số thuộc vùng
ĐBKK

Giảm 70% học
phí

Cả khóa học

....

LÃNH ĐẠO PHÒNG
(ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI TỔNG HỢP
(ký, ghi rõ họ và tên)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ........

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(ĐỢT XÉT ….. HỌC KỲ …….NĂM HỌC ……………….)
Chế độ được hưởng
Thời gian
Loại
được hưởng

TT

Mã sinh
viên

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa/Bộ môn

Đối tượng ưu
tiên

1

123456

Nguyễn Văn A

12/12/1999

ĐH11K

Khí tượng Thủy
văn

Con thương binh

Miễn 100%
học phí

Cả khóa học

Đủ

ĐH11K

Khí tượng Thủy
văn

Sinh viên là người
dân tộc thiểu số
thuộc vùng ĐBKK

Giảm 70% học
phí

Cả khóa học

Ko đủ

2

123456

Nguyễn Văn C

12/12/1999

....

LÃNH ĐẠO PHÒNG
(ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI TỔNG HỢP
(ký, ghi rõ họ và tên)

Hồ sơ

Mẫu 4
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Hà Nội, ngày … tháng …. năm ….
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
Xét miễn, giảm học phí cho sinh viên
(Đợt xét…. Học kỳ …. năm học ……..)
I . Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: ……………………………………………………………………………
- Địa điểm: ……………………………………………………………………………
2. Thành phần Hội đồng:
Theo Quyết định số: ………………………………………………………………….
Tổng số thành viên Hội đồng: ……………………………………………………….
Có mặt: ……………………………………………………………………………….
Vắng mặt: …………………………………………………………………………….
3. Chủ trì và thư ký cuộc họp
- Chủ trì: …………………………………………………………………………….
- Thư ký: ……………………………………………………………………………..
IV. Diễn biến cuộc họp:
..........................................................................................................................................
V. Kết luận
1. Hội đồng xét miễn, giảm học phí Trường đồng ý với nội dung đã họp và thống nhất
danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí của đợt xét học kỳ .. năm học……….. theo
danh sách đính kèm và giao Phòng CTSV trình Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận
danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí theo danh sách đã được thông qua.
2. Kết quả biểu quyết: Đồng ý:......./...... (chiếm...%), Không đồng ý:......./......
(chiếm...%), Ý kiến khác:......./...... (chiếm...%),
Cuộc họp kết thúc vào hồi…………………….cùng ngày.
CHỦ TICH HỘI ĐỒNG
(ký ghi rõ họ và tên)

THƯ KÝ
(ký ghi rõ họ và tên)

Mẫu 5
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TT

Mã sinh
viên

1

123456

2

123456

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Đợt xét của Học kỳ ……. Năm học ……-....)
(Đính kèm biên bản họp Hội đồng ngày ……. tháng …….năm…….)
Chế độ được hưởng
Đối tượng ưu
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Khoa/Bộ môn
Thời gian
tiên
Loại
được hưởng
Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn C

12/12/1999

12/12/1999

Hồ sơ

ĐH11K

Khí tượng Thủy
văn

Con thương binh

Miễn 100%
học phí

Cả khóa học

Đủ

ĐH11K

Khí tượng Thủy
văn

Sinh viên là người
dân tộc thiểu số
thuộc vùng ĐBKK

Giảm 70% học
phí

Cả khóa học

Ko đủ

....
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ và tên)

THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ và tên)
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/QĐ-TĐHHN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .. tháng ... năm….

QUYẾT ĐỊNH
V/v Miễn, giảm học phí cho sinh viên – Đợt xét Học kỳ .. năm học ….-….
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ về 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 và đào tạo;
Căn cứ Quyết định số ../QĐ-TĐHHN, ngày ... tháng .. năm ... của Hiệu trưởng
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định về học phí, miễn, giảm học
phí đối với người học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
Xét đề nghị của Hội đồng xét miễn, giảm học phí cho sinh viên họp ngày ....

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Miễn học phí cho ... sinh viên, giảm học phí cho .... sinh viên (có danh
sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài
chính, Công tác sinh viên, Đào tạo; Trưởng các Khoa, Bộ môn và sinh viên có tên trong
danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐT (để báo cáo);
- Ban Giám hiệu (để biết);
- Thông báo trên Website nhà trường;
- Lưu: VT, CTSV (2), KHTC (3).

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

................................
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Mẫu 7

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ – ĐỢT XÉT HỌC KỲ .. NĂM HỌC … - ….
(Đính kèm Quyết định số: /QĐ-TĐHHN, ngày .. tháng .. năm .… của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

TT

1

2

3

....

Mã sinh
viên

123456

123456

123456

Chế độ được hưởng
Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa/Bộ môn

Đối tượng ưu tiên

Nguyễn Văn A

12/12/1999

ĐH11K

Khí tượng Thủy văn

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

12/12/1999

12/12/1999

ĐH11K

ĐH11K

Loại

Thời gian
được hưởng

Con thương binh

Miễn 100%
học phí

Cả khóa học

Khí tượng Thủy văn

Sinh viên là người dân
tộc thiểu số thuộc vùng
ĐBKK

Giảm 70% học
phí

Cả khóa học

Khí tượng Thủy văn

Sinh viên là con của
người bị tai nạn lao
động

Giảm 50% học
phí

Cả khóa học

