
 

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CHO CKI KHÓA 26; CKII KHÓA 35, THẠC SĨ 

KHÓA 30 VÀ BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 46 NĂM 2021 

(Kèm theo thông báo nhập học số: 2683/TB-ĐHYH ngày17/11/2021) 

1. Thu học phí và các nội dung thu khác: 

                                                                                                            Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung thu CKI Thạc sĩ BSNT CKII Ghi chú 

1 Học phí 21.450.000 21.450.000 21.450.000 35.750.000 Thu 10 tháng 

2 Tiền phục vụ thư 

viện ngoài giờ 

120.000 120.000 180.000 120.000 Thu cả khóa 

 Tổng 21.570.000 21.570.000 21.630.000 35.870.000  

 

 2. Quy định tổ chức thu học phí năm học 2021-2022 

2.1. Thời điểm thu 

 - Năm thứ nhất: Ngay khi nhập học từ ngày 20/11/2021 đến ngày 30/11/2021  

  - Năm thứ hai trở đi: Thu theo thông báo nộp học phí của từng năm học 

  2.2. Hình thức thu. Học viên nộp học phí qua các hình thức sau:   

2.2.1. Truy cập đường link: http://tckt.hmu.edu.vn  

           - Tên đăng nhập: Mã học viên 

           - Mật khẩu: Ngày tháng năm sinh của học viên theo định dạng ddmmyyyy  

- B1. Chọn khoản cần nộp  

- B2. Chọn hình thức thanh toán (QR code hoặc Ví điện tử Momo)  

- B3. Quét mã code trên màn hình  

Hệ thống sẽ tự gửi thông báo xác nhận đã nộp tiền vào địa chỉ email của học viên. 

2.2.2. Chuyển khoản vào tài khoản của Nhà trường: 

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Y Hà Nội 

- Số tài khoản: 1221.000.2282228 

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành. 

- Nội dung: [Họ và tên][Mã học viên][Ngày tháng năm sinh][Khóa Lớp][Chuyên 

ngành]nộp…..   

2.3. Xuất và gửi hóa đơn điện tử: 

- Hóa đơn điện tử sẽ được gửi trực tiếp vào địa chỉ email của học viên trong vòng 5 

ngày làm việc kể từ ngày học viên thực hiện thanh toán thành công (học viên thực hiện kê 

khai các thông tin đúng trên hệ thống http://tckt.hmu.edu.vn để nhận hóa đơn điện tử qua 

email).  

- Tất cả hóa đơn điện tử sẽ được xuất trong cùng tháng mà học viên nộp tiền thành 

công. 

 2.4. Lưu ý khác:   

      - Các khoản thu phát sinh khác Nhà trường tổ chức thu vào các ngày trong tuần 

(trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại phòng Tài chính Kế toán – 

Tầng 1 - Nhà A1-Trường Đại học Y Hà Nội. 

       -Thông tin liên hệ: Email: hoadonhocphi@hmu.edu.vn, ĐT: 0243.8523798 - Số máy 

lẻ: 3147 
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