BỘ Y TẾ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1584/TB-ĐHYHN

Hà Nội, ngày 21tháng9 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc thu học phí học năm học 2017 - 2018 của học viên Sau đại học khóa 2017

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
về việc 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 học
2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số: 1986/QĐ-ĐHYHN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc Ban hành mức thu học phí, kinh phí đào tạo hệ
Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2017-2018;
Căn cứ vào các văn bản quy định về việc thu học phí và lệ phí. Trường Đại học Y
Hà Nội thông báo việc thu học phí học năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
1. Mức thu học phí chuyên khoa cấp I và thạc sỹ: 1.605.000đ/tháng/học viên.
Khi học viên nhập học nộp 10 tháng (1.605.000đ x 10tháng =16.050.000đ)
2. Mức thu học phí chuyên khoa cấp II: 2.675.000đ/tháng/học viên.
Khi học viên nhập học nộp 10 tháng (2.675.000đ x 10 tháng =26.750.000đ)
3. Các nội dung khác xem chi tiết phụ lục 01(kèm theo).
Số
TT

1

2

3

Nội dung thu

Tiền phục vụ, đón tiếp và
làm thủ tục nhập học (trong
và ngoài giờ)
Tiền phục vụ thư viện ngoài
giờ
Tiền sinh trắc học để đảm
bảo an ninh và cải tiến thủ
tục dự thi

CKI

Thạc sĩ

CKII

Ghi chú

100.000

100.000

100.000

Thu 1 lần

120.000

120.000

120.000

Thu cho cả
khóa

50.000

50.000

50.000

Thu 5 tháng

4

Tiền ở ký túc xá 15 tầng

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Thu 5 tháng

5

Tiền ở ký túc xá E2, E3

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Thu 5 tháng

6

Tiền hồ sơ nội trú ký túc xá

20.000

20.000

20.000

Thu 1 lần

Nơi nhận:
-Hiệụ trưởng (để báo cáo);
-Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
-Phòng QLĐTSĐH;
-Lưu: VT,TCKT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Tạ Văn Khoái (đã ký)

