
 

 ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Dành cho sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí  

theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)  
 

 Kính gửi:  Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;  

                      Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên. 

 

Tên tôi là:…………………………….………....Lớp:…….................……Mã số SV:.................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................Số điện thoại:................................................................ 

Hộ khẩu thường trú tại: ................................................................................................................................... 

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi 

thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí (sinh viên tích vào ô dưới đây): 

1. Miễn học phí 

1.1. Là con của người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng .......................  
 (Kèm theo bản sao công chứng: Giấy khai sinh; Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc 

thân nhân của người có công với cách mạng)  

1. 2. Bản thân khuyết tật .............................................................................................................................................................................................  

(Kèm theo bản sao công chứng: Giấy khai sinh; 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 cấp; 

1.3. Là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ..........................................................................................................  

(Kèm theo bản sao công chứng: Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp;  

1.4. Là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt  

khó khăn .....................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(Kèm theo bản sao công chứng: Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú) 

1.5. Sinh viên từ 16 đến 22 tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 2  

điều 5 Nghị định số: 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ  

giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội .....................................................................................................................................................................  

(Kèm theo bản sao công chứng: Giấy khai sinh; Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận về 

đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định) 

2. Giảm học phí 
2.1. Giảm 70% học phí  

Là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ...............................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Kèm theo bản sao công chứng: Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú) 

2.2. Giảm 50% học phí 

Là con của Cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng  

trợ cấp thường xuyên ........................................................................................................................................................................................................  
(Kèm theo bản sao công chứng: Giấy khai sinh; 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). 

 

Số tài khoản đề nghị chi trả (tài khoản theo thẻ sinh viên): ..............................................................................................................  

Chủ tài khoản: .................................................................................................  Ngân hàng, chi nhánh: .....................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

Em xin cam đoan những lời khai trên và những chứng từ kèm theo là đúng sự thật. Nếu có gì sai 

sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 
 

XÁC NHẬN CỦA KHOA 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…… 

Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 


