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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy 

trình/ quy định/ hướng dẫn này. 

2. Tài liệu này khi được ban hành  có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của 

Giám đốc bệnh viện – Hiệu trưởng. 

3. Mỗi đơn vị được cung cấp 01 bản, có đóng dấu Kiểm soát của phòng Quản lý 

chất lượng. Các đơn vị khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung tài liệu, đề nghị liên 

hệ với phòng Quản lý chất lượng để được hỗ trợ. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu vào ô bên cạnh) 

 Ban giám đốc □  □  

 Phòng QLCL □  □  

 Trường CĐYT   □  

□    □  

□    □  

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang 
Hạng mục 

sửa đổi 
Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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I. MỤC ĐÍCH 

Đảm bảo việc thực hiện giải quyết các chế độ chính sách miễn giảm học phí 

HSSV theo đúng quy định của Nhà nước.  

II.   PHẠM VI ÁP DỤNG  

 Đối tượng áp dụng: HSSV hệ chính quy thuộc các đối tượng miễn giảm theo 

quy định của nhà nước. 

 Người thực hiện: Các cán bộ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

1. Nghị định 86/2015/NĐ- CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 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. 

2. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 

số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 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 từ năm học 2015 - 2016 

đến năm học 2020 – 2021. 

3. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013. 

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1. Giải thích thuật ngữ:  

Không có. 

4.2.  Từ viết tắt: 

- BP:  Bộ phận 

- CT HSSV: Công tác Học sinh, sinh viên 

- GVCN:   Giáo viên chủ nhiệm 

- HĐ:  Hội đồng 

- HSSV:   Học sinh, sinh viên 

- MGHP:   Miễn giảm học phí 

- TCKT:   Tài chính kế toán. 
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Sơ đồ quá trình xét miễm giảm học phí học sinh, sinh viên  

Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

- BP CT HSSV 

  Bộ phận CT HSSV phổ biến, hướng dẫn vào tuần 

sinh hoạt đầu khóa. 

 GVCN lập danh sách HSSV xác nhận đối tượng 

MGHP (BM.06.CĐYT.01). 

 Thời gian làm thủ tục miễn giảm học phí: hạn cuối 

cùng 01/11 hằng năm. 

- GVCN 

- HSSV 

 

  HSSV chuẩn bị Hồ sơ bao gồm: đơn xin miễn giảm 

(Phụ lục đơn xin MGHP TT... MGHP), kèm theo 

các bản sao công chứng các giấy tờ liên quan theo 

quy định phù hợp với từng đối tượng. 

 GVCN thu nhận hồ sơ  miễn giảm học phí từ HSSV 

(BM.06.CĐYT.02). 

- BP CT HSSV 

- GVCN 

 
 HSSV nộp bộ hồ sơ cho GVCN. 

 GVCN nộp lại hồ sơ cho Bộ phận CT HSSV. 

- BP CT HSSV 

 
 Bộ phận CT HSSV kiểm tra, sắp xếp hồ sơ MGHP 

theo trình tự quy định. 

 Tổng hợp danh sách HSSV đề nghị MGHP. 

- HĐ xét MGHP 

 

 

 

 

 

 Thư ký Hội đồng báo cáo danh sách, hồ sơ đề nghị 

xét MGHP. 

 Hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị xét MGHP. 

 Thư ký hội đồng Dự thảo Quyết định MGHP theo 

BM.06.CĐYT.03. 

- Ban Giám hiệu 

 

 Ban giám hiệu phê duyệt quyết định.  

- BP hành chính 

  Bộ phận hành chính gửi thông báo danh sách học 

sinh, sinh viên được miễn giảm học phí cho các bộ 

phận liên quan. 

- BP TCKT 

 

 

 Bộ phận TCKT hoàn lại học phí cho HSSV (nếu đã 

thu) và lưu hồ sơ. 

 

 

Tiếp nhận hồ sơ 

Họp Hội đồng  

xét MGHP 
 

Phổ biến, hướng 

dẫn về MGHP 

cho HSSV 

Thực hiện 

MGHP 

Tiếp nhận hồ sơ xét 

MGHP 

 

Rà soát, tổng hợp danh 

sách HSSV xét MGHP 

 

Phê duyệt 

Quyết định 

Gửi thông báo  
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VI.  HỒ SƠ 

  

Stt Tên hồ sơ lƣu Nơi lƣu Thời gian lƣu 

1 Hồ sơ miễn giảm học phí từng học sinh Phòng Đào tạo 3 năm 

2 Quyết định Phòng Đào tạo 3 năm  

3 Danh sách hoàn lại học phí cho học sinh Phòng Đào tạo 5 năm 

 

VII. PHỤ LỤC 

 

STT Tên biểu mẫu Mã hiệu 

1 Danh sách học sinh thuộc đối tượng xét MGHP  BM.05.CĐYT.01 

2 Danh sách HSSV nộp hồ sơ MGHP  BM.05.CĐYT.02 

3 Quyết định MGHP BM.05.CĐYT.03 
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Trƣờng Cao đẳng Y tế Bạch Mai 

Phòng Đào tạo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH XÁC NHẬN HSSV THUỘC ĐỐI TƢỢNG 

 XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 

Lớp: …. 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 
THUỘC ĐỐI TƢỢNG XÉT 

MGHP 

1.    Có (ký tên) Không (Ký tên) 

2.      

 

Tổng hợp: 

- Sỹ số:  

- Số đối tượng thuộc diện xét MGHP: 

- Số đối tượng không thuộc diện xét MGHP: 

Hà Nội ngày … tháng … năm … 

             GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                                  LỚP TRƢỞNG   

 

BM.06.CĐYT.01 
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Trƣờng Cao đẳng Y tế Bạch Mai 

Phòng Đào tạo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ MGHP 

LỚP: … 

 

TT    Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Ngày 

nộp hồ 

sơ 

Hồ sơ bao gồm 

Ký 

nộp 

Ký 

nhận Đơn xin 

MGHP 

Giấy 

chứng 

nhận 

P.LĐT

BXH 

Giấy 

chứng 

nhận 

TB, ĐT 

mất sức 

LĐ của 

đối 

tƣợng 

liên quan 

Giấy 

khai sinh 

HSSV 

Đơn xin 

xác 

nhận 

mồ côi 

không 

nơi 

nƣơng 

tựa 

Giấy 

Chứng 

nhận 

HSSV 

thuộc hộ 

nghèo 

Đơn 

xin 

xác 

nhận 

cƣ trú 

ở xã 

đặc 

biệt 

khó 

khăn 

Hồ sơ 

khác 

…. 

Tổng số 

mục 

1.                

2.                

3.                

 

Tổng hợp: … bộ hồ sơ 

BÀN GIAO CHO BỘ PHẬN CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

Ngày …. Tháng …. Năm…. 

       GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                  BỘ PHẬN CÔNG TÁC HSSV  

                  (đã kiểm tra và nhận đủ) 

                   (ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

BM.05.CĐYT.02 
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BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 

Số       /20../QĐ-CĐYTBM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày    tháng    năm 20.. 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên  

                                              ________________________ 
 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 
 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 thỏng 10 năm 2015 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 từ năm học 

2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 86; 

Căn cứ Biên bản họp xét miễn giảm học phí cho HSSV hệ chính quy trường 

Cao đẳng Y tế Bạch Mai năm học 20.. – 20.. ngày …/ …/20..; 

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Miễn; giảm học phí năm học 2016-2017 cho … HSSV thuộc chế độ 

miễn, giảm học phí theo qui định đang học tại trường năm học 20…-20.., cụ thể: 

1.1. Miễn học phí cho:  

- 04 học sinh sinh viên năm thứ nhất (Lớp…) 

- 11 học sinh sinh viên năm thứ hai (Lớp ….) 

- 03 sinh viên năm thứ ba (Lớp… )  

1.2. Miễn học phí từ tháng 01 đến tháng 12/2016 cho 01 sinh viên lớp… 

1.3. Giảm 70% học phí năm học 2016 - 2017 cho 02 sinh viên lớp… 

1.4. Giảm 50% học phí cho 01 sinh viên lớp…. 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức miễn giảm tương ứng với mức thu học phí tại trường được áp dụng 

cho từng năm học theo đúng quy định của Nghị định 86 và Thông tư 09. 

Điều 3. Các Ông Bà Trưởng phó Phòng Đào tạo, Tài vụ, giáo viên chủ nhiệm, 

ban cán sự các lớp và các học sinh sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành  

quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu Trường CĐYTBM (để b/c); 

- Các Ông Bà có tên ở điều 3 (để t/h);  

- Lưu VT, Trường CĐYTBM. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

BM.06.CĐYT.03 



QT  xét miễn giảm học phí học sinh, sinh viên                                              QT.06.CĐYT 

                                                                                   Trang 9/9 

 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 

 

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN MIỄN; GIẢM HỌC PHÍ 

NĂM HỌC 20…-20… 

 (Kèm theo Quyết định số       /2016/QĐ-CĐYTBM ngày      tháng     năm 2016 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai) 

 

STT HỌ TÊN LỚP ĐỐI TƢỢNG CHẾ ĐỘ 

1.    Con TB 4/4 Miễn học phí 

2.    Con TB 4/4 Miễn học phí 

3.    Con TB 2/4 Miễn học phí 

4.    Mồ côi cả cha mẹ <22 

tuổi học VB1  

Miễn học phí 

5.    Người DT thiểu số 

thuộc hộ cận nghèo 

Miễn HP từ 

1/2016-

12/2016 

6.    Người DT thiểu số vùng 

đặc biệt khó khăn  

Giảm 70% 

học phí 

7.    Người DT thiểu số vùng 

đặc biệt khó khăn 

Giảm 70% 

học phí 

8.    Con CBCNVC mẹ bị 

TNLĐ hưởng trợ cấp 

thường xuyên 

Giảm 50% 

học phí 

                                                       
 HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

            

    


