
HƯỚNG DẪN 

Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên theo Nghị định  
số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-

BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 

I. Các đối tượng được miễn học phí. 

Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với 

cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 

26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 

04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

Đối tượng 2: Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận 

nghèo. 

Đối tượng 3: Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường 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 tượng bảo trợ xã hội đang học nghề, trung học chuyên nghiệp, 

cao đẳng văn bằng thứ nhất. 

Đối tượng 4: Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển  

Đối tượng 5: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ 

cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối tượng 6: Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định 

của cơ quan có thẩm quyền. 

II. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: 

Đối tượng 7: Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc 

thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

III. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: 

Đối tượng 8: Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc 

mẹ bị tai nạn giao lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng 

trợ cấp thường xuyên; 

III. Trình tự, thủ tục, hồ sơ, miễn giảm học phí. 



Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, học sinh, sinh viên nộp hồ sơ 

đề nghị miễn giảm học phí như sau: 

1. Đơn đề nghị miễn giảm học phí theo Mẫu đơn phụ lục IV (Có xác nhận của Khoa 

hoặc bộ phận Quản lý sinh viên); 

2. Tùy theo từng đối tượng thuộc diện miễn giảm học phí kèm theo bản sao chứng 

thực một trong các giấy tờ sau: 

- Đối tượng 1: Giấy xác nhận đối tượng người có công do Cơ quan quản lý 

hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận; 

- Đối tượng 2: 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 tượng được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 

liên tịch này và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy 

ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận; 

- Đối tượng 3: Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

- Đối tượng 5: Giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận 

nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp; 

- Đối tượng 6, Đối tượng 7: Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc 

giấy đăng ký tạm trú; 

- Đối tượng 8: Sổ hưởng 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; 

� Người học thuộc diện được 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 người học thuộc diện 

hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào đầu mỗi 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; 

� Trong thời gian học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc bị buộc thôi học, 

thời gian học lưu ban, học lại, ngừng học, học bổ sung sẽ không được tính để chi trả tiền 

cấp bù miễn, giảm học phí;  

� Các nghề do nhà trường đào tạo không nằm trong danh mục các nghề học nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 


