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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022  

và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
  

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 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 4147/QĐ-TĐHHN, ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định về học phí, miễn, 

giảm học phí đối người học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ 

chi phí học tập cho sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Miễn 100%, giảm 70%, giảm 50% học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022 và 

các học kỳ tiếp theo, theo từng đối tượng ưu tiên được hưởng (danh sách đính kèm). 

 Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hoàn trả tiền học phí thuộc các đối 

tượng trên đã nộp học phí tại trường theo mức quy định. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài 

chính, Công tác sinh viên, Đào tạo; Trưởng Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường 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).TTLT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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