
THÔNG BÁO VỀ SỐ TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 1/2019-2020 ĐÓNG Ở ĐỢT 1,  

PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ, PHÍ BẢO HIỂM THÂN THỂ 

 

A. Từ ngày 10-13/9/2019: Trường thu qua ngân hàng số tiền như sau: 

1. Bảo hiểm y tế: Trường thu hộ phí BHYT để chuyển cho cơ quan bảo hiểm y tế: 

a. Sinh viên khóa 2015 và các khóa trước còn học: nộp phí đến 31/12/2019: 

- Phí BHYT 3 tháng 10-12 năm 2019 là: 140.805 đồng; 

- SV có thẻ BHYT còn hiệu lực thì không phải đóng; 

b. Sinh viên từ khóa 2016 về sau: nộp phí BHYT đến 31/12/2020: 

- Phí BHYT 3 tháng 10-12 năm 2019 là: 140.805 đồng; 

- Phí BHYT 12 tháng năm 2020 là: 563.220 đồng; 

- SV có thẻ BHYT còn hiệu lực thì không phải đóng; 

2. Bảo hiểm thân thể: 100.000 đ/SV/năm, đối với sinh viên có học học phần thực hành, 

thí nghiệm, thực tập. 

3. Học phí: 

a. Sinh viên chương trình truyền thống, chất lượng cao khóa 2015 và 2016: đóng 

số tiền học phí đã đăng ký đóng ở đợt 1; 

b. Sinh viên chương trình tiên tiến, chương trình PFIEV, chương trình chất lượng 

cao khóa 2018 và 2019: đóng 50% số tiền học phí của học kỳ 1/2019-2020; 

 

B. Sinh viên diện miễn giảm học phí: 

Trường tạm chưa thu học phí đối với sinh viên đã được công nhận thuộc diện miễn 

giảm học phí ở học kỳ 2/2018-2019, chỉ thu phí BHYT và phí BHTT. 

 

C. Sinh viên gặp biến cố & đã có đơn xin hoãn đóng học phí trình cho Phòng Công 

tác sinh viên:  

Trường tạm chưa thu học phí đối với SV diện này, chỉ thu phí BHYT và phí BHTT. 

 

D. Sinh viên nào không chuyển khoản số tiền nêu trên trong khoảng thời gian Trường 

thu chuyển khoản qua ngân hàng thì cần đến Phòng Kế hoạch – Tài chính của 

Trường để nộp số tiền: phí BHYT + phí BHTT + 100% học phí của học kỳ. 

 

Ghi chú: Liên quan đến phí BHYT: 

- Trường tạm căn cứ trên dữ liệu tự khai của sinh viên về thông tin thẻ BHYT. Nếu sai 

sót, SV hoàn toàn chịu trách nhiệm; 

- Đối với SV không có thẻ BHYT (đã nộp đơn đề nghị đóng phí BHYT), Trường thu 

theo mức nêu ở mục A.1. 

- Chi tiết số tiền BHYT, BHTT, tổng học phí và số tiền học phí quy định phải đóng 

chuyển khoản ở đợt 1 của mỗi sinh viên được công bố tại website http://sv.dut.udn.vn 

http://sv.dut.udn.vn/

