
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
–––––––––––– 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Số: 173/KH-ĐHHL                          Quảng Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện chế độ miễn học phí đối với sinh viên ngành Sư phạm 

theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 

Học kỳ II năm học 2020-2021  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
 

  Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ; Căn cứ thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

ngày 30/3/2016 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao 

động Thương binh - Xã hội; 

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 416/QĐ-UBND ngày 

09/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ 

chức của Trường Đại học Hạ Long; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Thực hiện chế độ miễn học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với 

sinh viên Khoa Sư phạm: 

       - Số sinh viên được miễn: 196 (Một trăm chín mươi sáu) 

       - Số tiền được miễn: 607.600.000 đồng (Sáu trăm linh bảy triệu sáu trăm 

nghìn đồng chẵn) 

        (Có danh sách sinh viên và số tiền được miễn kèm theo). 

        - Thời gian hưởng chế độ miễn học phí học kỳ II năm học 2020-2021 là 05 tháng. 

Điều 2. Trưởng các phòng: Công tác chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên; 

Kế hoạch - Tài chính; Trưởng khoa Sư phạm và những sinh viên có tên tại Điều 1 căn 

cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:   
- HT, các PHT (để b/c); 

- Như Điều 2 (thực hiện); 

- Lưu: VT. CTCT, QL&HTSV. 
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