
 

 

 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận đối tượng miễn học phí toàn khóa học 

Diện: Mồ côi; Con người có công, các đối tượng khó khăn khác. 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 

 

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;  

 Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy;  

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ 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 từ năm 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016//TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh - 

Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 02/10/2015 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 từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ miễn, giảm học phí theo Thông báo số 2073/TB-

ĐHTN ngày 13/10/2020 của Hiệu trưởng; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách 11 (Mười một) sinh viên thuộc đối tượng miễn 

học phí toàn khóa học (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian được miễn: từ Học kỳ I năm học 2020 - 2021. 

Điều 3. Các ông Trưởng phòng CTSV, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 

Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

 

 

 

 
 

 

 

              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Số:  2418 /QĐ-ĐHTN                                            Đắk Lắk, ngày  30 tháng 11 năm 2020 

Nơi nhận:               KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng, các Phó HT (để báo cáo);              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3;                 (đã ký) 

- Các đ/vị: Khảo thí và ĐBCLGD; Thanh tra-PC;    

Trung tâm Thông  tin (để đăng lên website Trường);                 PGS.TS NGUYỄN VĂN NAM 

- Lưu: CTSV, HCTH.                     

    

               

             

   

 

 

                  
 

             



 

  

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận đối tượng miễn học phí  

Diện: Sinh viên DTTS thuộc Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo năm 2020. 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 
 

 

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;  

 Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy;  

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ 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 từ năm 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016//TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh - 

Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 02/10/2015 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 từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ miễn, giảm học phí theo Thông báo số 2073/TB-

ĐHTN ngày 13/10/2020 của Hiệu trưởng; 

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

  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách 210 (Hai trăm mười) sinh viên là dân tộc thiểu số 

thuộc Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo năm 2020 được miễn học phí (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian được miễn là Học kỳ I năm học 2020 - 2021. 

Điều 3. Các ông Trưởng phòng CTSV, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 

Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 
 

 

 

 

               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số:  2417 /QĐ-ĐHTN                                                Đắk Lắk, ngày  30 tháng 11 năm 2020 

Nơi nhận:                    KT.HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng, các Phó HT (để báo cáo);                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3;                      (đã ký) 

- Các đ/vị: Khảo thí và ĐBCLGD; Thanh tra-PC;    

Trung tâm Thông  tin (để đăng lên website Trường);           PGS.TS NGUYỄN VĂN NAM 
- Lưu: CTSV, HCTH.                      

   

               

             

   

 

 

                  
 

             



 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận đối tượng giảm học phí toàn khóa học 

Diện: Sinh viên DTTS thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 

 

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;  

 Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy;  

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ 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 từ năm 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh - 

Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 02/10/2015 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 từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ miễn, giảm học phí theo Thông báo số 2073/TB-

ĐHTN  ngày 13/10/2020 của Hiệu trưởng; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách 53 (Năm mươi ba) sinh viên là dân tộc thiểu số 

thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được giảm 70% (bảy mươi 

phần trăm) học phí toàn khóa học (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian thực hiện: từ Học kỳ I năm học 2020 - 2021. 

Điều 3. Các ông Trưởng phòng CTSV, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 

Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trưởng các Khoa đào tạo và sinh viên có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

  

  

 

 

 

            

 

              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Số: 2419/QĐ-ĐHTN                                                         Đắk Lắk, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

Nơi nhận:               KT.HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng, các Phó HT (để báo cáo);                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3;                            (đã ký) 
- Các đ/vị: Khảo thí và ĐBCLGD; Thanh tra-PC;                                 PGS.TS NGUYỄN VĂN NAM 

Trung tâm Thông  tin (để đăng lên website Trường);            
- Lưu: CTSV, HCTH.          

    

               

             

   

 

 

                  
 

             


