
 

 

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 
(Theo Quyết định số 2396/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương ngày 29/9/2021) 

 

STT Chính sách Sinh viên được hỗ trợ  Mức hỗ trợ 

1 Miễn học phí 

Sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ SV là thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định; 

+ SV khuyết tật; 

+ SV học đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP ngày 15.03.2021 của Chính phủ; 

+ SV hệ cử tuyển theo quy định của Chính phủ; 

+ SV người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ, hoặc ông bà (nếu 

ở với ông bà) thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định; 

+ SV người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị 

định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ. 

Miễn 100% học phí theo quy định của 

Nhà trường. 

2 Giảm 70% học phí 
SV 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 cơ quan có thẩm quyền. 

Giảm 70% học phí theo quy định của 

Nhà trường. 

3 Giảm 50% học phí 
SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 

Giảm 50% học phí theo quy định của 

Nhà trường. 

4 Hỗ trợ chi phí học tập 

+ SV người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ 

tướng chính phủ; 

+ Không áp dụng cho sinh viên: hệ cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét 

tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao 

đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học. 

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% 

mức lương cơ sở theo quy định của 

Nhà nước và hưởng 10 tháng/năm 

học/sinh viên. Số năm được hưởng hỗ 

trợ chi phí học tập theo thời gian đào 

tạo chính thức tại Trường. 

 


