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THÔNG BÁO 

V/v Thu học phí Học kỳ 2 NH 2019-2020 

đối với sinh viên cử nhân chính quy từ năm thứ nhất đến năm thứ ba 

  

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-ĐHYTCC ngày 31/07/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học y tế công cộng về việc Quy định mức thu học phí năm học 2019-

2020; 

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-ĐHYTCC ngày 31/07/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học y tế công cộng về việc Quy định thu các khoản kinh phí khác năm 

học 2019-2020; 

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo thu học phí Học kỳ 2 NH 2019-

2020 đối với sinh viên cử nhân chính quy từ năm thứ nhất đến năm thứ ba như sau: 

1. Kiểm tra thông tin học phí  

Sinh viên kiểm tra số tiền học phí phải nộp từ ngày ra thông báo đến hết 

15/05/2020 trên cổng thông tin sinh viên của mình. 

Trường hợp số tín chỉ học phí không bằng số tín chỉ đăng ký học phần, sinh 

viên vui lòng gửi mail cho Phòng Tài chính kế toán (TCKT) (Cô Kim Thành: 

ntkt@huph.edu.vn) và Phòng Quản lý đào tạo Đại học (pdtdh@huph.edu.vn) để 

kiểm tra và xử lý các sai sót (nếu có). 

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không có phản hồi, Phòng TCKT sẽ thu học 

phí theo thông tin trên cổng thông tin sinh viên. 

2. Thời gian nộp tiền 

Trường Đại học Y tế công cộng sẽ trừ tiền học phí tự động từ tài khoản cá 

nhân của sinh viên đã mở tại ngân hàng BIDV từ ngày 20/05/2020 đến hết ngày 

30/05/2020. 

Sinh viên vui lòng đảm bảo số dư trên tài khoản thẻ của mình ít nhất bằng số 

tiền học phí và 50.000 đồng duy trì tài khoản trong thời gian nhà trường trích 

tiền học phí. 
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3. Hỗ trợ phí thuê bao 3G để sinh viên tham gia học trực tuyến và hỗ trợ tiền 

ở KTX trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Phòng TCKT sẽ tính số kinh phí được hỗ trợ và trừ vào đợt thu học phí, ký túc 

xá của Học kỳ 1 năm học 2020-2021.  

Lưu ý: sau 1 ngày kể từ ngày trừ tiền từ tài khoản sinh viên, sinh viên 

kiểm tra số tiền đã nộp trên cổng thông tin sinh viên. Nếu chưa được cập nhật, 

sinh viên vui lòng gửi mail cho Cô Kim Thành theo địa chỉ: ntkt@huph.edu.vn 

(bao gồm các thông tin MSSV, Họ và tên và thông tin đã chuyển khoản/thông 

tin đã trừ tiền từ tài khoản cá nhân). 

Sinh viên không nộp học phí đúng hạn sẽ bị xem xét xử lý theo quy định 

hiện hành. 

Trân trọng./.          

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Ban Giám hiệu (để báo);   

- Lưu: VT, TCKT. 
 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhã 

Đã ký 
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