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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định thực hiện học bổng khuyến khích học tập đối với  

sinh viên, học sinh hệ chính quy củaTrường Đại học Hạ Long 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG  

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của BGD & ĐT ban hành 

ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, 

sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại 

học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2013 của 

Bộ GD-ĐT về việc sửa đổi bổ sung khoản 3 điểu 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với 

học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân; 

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của trường Đại học Hạ Long; Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 

20/02/2020  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ 

chức của Trường Đại học Hạ Long; 

        Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện học bổng 

khuyến khích học tập đối với sinh viên, học sinh hệ chính quy của Trường Đại học Hạ 

Long. 

       Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái 

với quy định này không còn hiệu lực. 

       Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch-Tài chính, 

các Khoa và các đơn vị trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- BGH (để b/c); 

- Như điều 3; 

- Lưu VT, CTHSSV. 
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QUY ĐỊNH 

THỰC HIỆN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 
(Ban hành theo Quyết định số: 337/QĐ-ĐHHL, ngày 02  tháng 6 năm 2020 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long) 

 

I. Nguồn quỹ học bổng khuyến khích học tập 

Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí  bằng 8% nguồn thu học phí hệ 

đào tạo chính quy và nguồn ngân sách cấp bù cho các ngành nghề đào tạo không thu 

học phí, những HSSV được miễn, giảm học phí. 

II. Đối tượng được học bổng khuyến khích học tập 

Là học sinh, sinh viên đang học hệ chính quy trong Trường Đại học Hạ Long, 

thuộc tất cả các khoa, các trình độ.  

Sinh viên, học sinh  thuộc diện  hưởng  chính sách nội trú, diện trợ cấp xã hội, 

diện chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí  theo quy định hiện hành nếu có kết quả học 

tập, rèn luyện thuộc diện được xét, cấp học bổng tại Quy định này thì được xét cấp học 

bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác. 

Sinh viên người nước ngoài không thuộc đối tượng được xét. 

III. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng khuyến khích học tập 

Chỉ các sinh viên đã học đủ số tín chỉ tối thiểu của mỗi học kỳ theo phân phối 

chương trình (tối thiểu là 14 tín chỉ, không tính các học phần học lại, học vượt). 

Có điểm Trung bình học tập (TBHT)  từ 7,0 trở lên, không có học phần nào 

phải thi lại; điểm rèn luyện đạt từ loại khá (70 điểm) trở lên. 

Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên. 

IV. Cách thức thực hiện 

1. Mức học bổng: 

 Loại Khá: Có điểm TBHT đạt loại khá (từ 7,0 đến cận 8,0) và có điểm rèn 

luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng loại Khá/tháng bằng mức học phí/ tháng quy 

định cho năm học đó của từng ngành, từng hệ đào tạo. 

 Loại Giỏi: Có điểm TBHT đạt loại giỏi (từ 8,0 đến cận 9,0). Nếu có điểm rèn 

luyện loại Khá được xét cấp học bổng loại Khá, nếu có điểm rèn luyện loại Tốt trở lên 

được xét cấp học bổng loại Giỏi. Mức học bổng loại Giỏi/tháng bằng mức học bổng 

loại Khá cộng thêm 50.000 đồng. 



 Loại Xuất sắc: Có điểm TBHT đạt loại Xuất sắc (từ 9,0 đến 10). Nếu có điểm 

rèn luyện loại Khá được xét cấp học bổng loại Khá, nếu có điểm rèn luyện loại Tốt 

được xét cấp học bổng loại Giỏi, nếu có điểm rèn luyện loại Xuất sắc được xét cấp học 

bổng loại Xuất sắc. Mức học bổng loại Xuất sắc/tháng bằng mức học bổng loại Khá 

cộng thêm 100.000 đồng. 

2. Quy trình xét cấp học bổng 

 Phòng Công tác học sinh, sinh viên dựa trên kết quả học tập do phòng Đào tạo 

cung cấp, kết hợp với điểm rèn luyện học kỳ của sinh viên để dự kiến việc cấp học 

bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Trình Hội đồng cấp trường xét và quyết 

định. Kết quả được công bố rộng rãi cho sinh viên trong vòng 2 tuần trước khi ban 

hành quyết định chính thức. 

 Phòng Công tác học sinh, sinh viên viên căn cứ kết luận của Hội đồng và ý 

kiến phản hồi của HSSV ra quyết định trình Ban Giám hiệu phê duyệt về việc cấp học 

bổng cho HSSV và chuyển Phòng Kế hoạch- Tài chính thực hiện. 

Nguyên tắc xét cụ thể: 

- Nhà trường sẽ xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự điểm TBHT 

của HSSV từ cao xuống thấp cho đến khi hết quỹ học bổng (nếu quỹ còn dư trên 50% 

số tiền của 01 suất HB loại khá thì sẽ xét thêm một suất, nếu quỹ còn dư dưới 50% số 

tiền của 01 suất HB loại khá thì dừng lại không xét tiếp). Nếu một ngành học trong 

một khóa có số HSSV ít, quỹ không đủ cho một suất học bổng thì sẽ ghép nhiều khóa để xét. 

- Nếu Quỹ học bổng của mỗi khoá không dùng hết thì có thể chuyển cho khoá 

khác (trừ kỳ cuối khoá) cùng trình độ, cùng ngành, trong cùng kỳ xét. 

- Nếu Quỹ học bổng vẫn còn thì được đưa vào Quỹ chung gọi là “ Quỹ Học 

bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn”, nhà trường sẽ dùng quỹ này để chi học 

bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học 

tập, rèn luyện. 

- Thứ tự ưu tiên khi xét: Trong trường hợp Quỹ học bổng còn ít mà có nhiều 

sinh viên bằng điểm TBHT thì sẽ lấy ưu tiên là kết quả điểm rèn luyện, HSSV có điểm 

rèn luyện cao hơn thì sẽ được hưởng học bổng. Trong trường hợp có nhiều HSSV 

cùng có điểm học tập và rèn luyện bằng nhau thì: tất cả HSSV đó đều được học bổng 

nếu quỹ thiếu không quá 01 suất; tất cả đều không được học bổng nếu quỹ thiếu từ 02 

suất trở lên (suất học bổng loại khá của ngành đào tạo đó). 

 Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ (mỗi học kỳ 5 

tháng) và cấp 10 tháng trong năm học.  

Nơi nhận: 
- BGH (để b/c); 

- Các Phòng, Khoa; 

- Lưu VT, CTHSSV. 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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