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THÔNG BÁO 
(Về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017) 

1. Thời gian nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí 

- Sinh viên làm hồ sơ xét Miễn giảm học phí cần thực hiện các thủ tục như sau: 

+ Từ ngày 10/09/2016 đến 7/10/2016: Bộ phận Đào tạo nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí 

học kỳ 1 năm học 2016-2017.  

+ Sau ngày 7/10/2016: Phòng công tác sinh viên thực hiện xét miễn giảm học phí và công 

bố danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017. 

2. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí 

* Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp một bộ hồ sơ gồm:  

−  Đơn xin miễn, giảm học phí; 

−  Bản sao giấy khai sinh;  

−  Bản sao sổ hộ khẩu 

−  Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh & xã hội cấp huyện cấp chứng nhận 

diện chính sách (con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, 

con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học…) 

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá 

một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu. 

3. Danh sách tạm thời được miễn giảm học phí và đối chiếu hồ sơ 

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên tạm thời được Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 

2016-2017 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định MGHP học kỳ 2 năm học 2015-2016). Sinh viên 

không có tên trong danh sách tạm thời vui lòng liên hệ Bộ phận Đào tạo – Phân hiệu Ninh Thuận (gặp 

Thầy Vũ) để làm mới hồ sơ thực hiện theo nghị định 86. (Sau thời gian trên Bộ phận Đào tạo sẽ 

không giải quyết khiếu nại liên quan đến MGHP học kỳ 1 năm học 2016-2017). 

 

Trân trọng thông báo 


