
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Số:197/TB-CĐYT                   Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 10 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh mức thu học phí trong năm học 2016 - 2017 

 

  Căn cứ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 09 năm 2016 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo 

trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 

Nay, trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo mức học phí đối với HSSV học tại 

trường, áp dụng trong năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau: 

I. Mức học phí cũ đã thông báo: 

1. KHỐI CAO ĐẲNG:       

1.1. Cao đẳng chính quy: 

- Sinh viên diện chỉ tiêu có ngân sách cấp: 510.000đ/SV/tháng. 

- Sinh viên diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 640.000đ/SV/tháng  

1.2. Cao đẳng liên thông vừa học vừa làm: 

- Sinh viên diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 960.000đ/SV/tháng  

2. KHỐI TRUNG CẤP: 

2.1. Trung cấp chính quy: 

- Học sinh diện chỉ tiêu có ngân sách cấp: 445.000đ/HS/tháng. 

- Học sinh diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 560.000đ/HS/tháng  

2.2. Trung cấp vừa làm vừa học: 

- Học viên diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 840.000đ/HS/tháng. 

II. Mức học phí điều chỉnh mới của năm học 2016 - 2017: 

1. KHỐI CAO ĐẲNG:       

1.1. Cao đẳng chính quy: 

- Sinh viên diện chỉ tiêu có ngân sách cấp: 560.000đ/SV/tháng. 

- Sinh viên diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 780.000đ/SV/tháng  

1.2. Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học: 

- Sinh viên diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 1.000.000đ/SV/tháng  

2. KHỐI TRUNG CẤP: 

2.1. Trung cấp chính quy: 

- Học sinh diện chỉ tiêu có ngân sách cấp: 490.000đ/HS/tháng. 

- Học sinh diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 680.000đ/HS/tháng  

2.2. Trung cấp vừa làm vừa học: 

- Học viên diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 850.000đ/HS/tháng 



II. Mức học phí phải nộp thêm của năm học 2016 - 2017: 

1. KHỐI CAO ĐẲNG:       

1.1. Cao đẳng chính quy: 

- Sinh viên diện chỉ tiêu có ngân sách cấp: 50.000đ/SV/tháng. 

- Sinh viên diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 140.000đ/SV/tháng  

1.2. Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học: 

- Sinh viên diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 40.000đ/SV/tháng  

2. KHỐI TRUNG CẤP: 

2.1. Trung cấp chính quy: 

- Học sinh diện chỉ tiêu có ngân sách cấp: 45.000đ/HS/tháng. 

- Học sinh diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 120.000đ/HS/tháng  

2.2. Trung cấp vừa làm vừa học: 

- Học viên diện chỉ tiêu không có ngân sách cấp: 10.000đ/HS/tháng 

II. Phương thức thu học phí: 

- Học phí được thu 10 tháng/năm học (Phần học phí phải nộp thêm thu 10 tháng) 

- HS-SV nộp học phí 02 đợt/học kỳ; 04 đợt/năm  

Đề nghị phòng KH-TC, Quản lý HS-SV, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo 

đến HSSV được biết để thực hiện 

    

            

         HIỆU TRƯỞNG 

* Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Phòng QL HS-SV, ĐT, KHTC 

 

                       NGUYỄN VĂN TUẤN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


