
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 
  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 
 

Căn cứ quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 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; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-ĐHPY ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Phú Yên về việc Ban hành quy định mức thu học phí, hỗ trợ người học giai 
đoạn 2022-2026, tại Trường Đại học Phú Yên; 

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học 

phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 

Xét đề nghị của trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, trưởng phòng Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 

1. Mức học phí đối với hệ đào tạo chính quy trong chỉ tiêu dự toán ngân sách giao:  

Mức học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022. Cụ 

thể như sau: 

                                      Đơn vị: đồng/tín chỉ 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 

Số:        /QĐ-ĐHPY 

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Phú Yên, ngày       tháng 12 năm 2022 

Khối ngành Năm học 

2022 -2023 

Khối ngành I:  

- KHGD và ĐT giáo viên bậc ĐH  

- KHGD và ĐT giáo viên bậc CĐ 

 

260.000 

260.000 

Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật 260.000 

Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên 312.000 

Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông 

tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và 

xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y 

 

312.000 

Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và 

thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch 

vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường 

 

260.000 



       2. Học phí đào tạo các loại hình khác: hệ liên thông vừa làm vừa học/chính quy, đào 

tạo đại học bằng thứ 2, vừa làm vừa học được xác định trên cơ sở số học viên/lớp, thời gian 
đào tạo và dự toán chi phí hợp lý với mức thu không vượt quá 150% so với mức thu học phí 

hệ chính quy tương ứng. 

 3. Chính sách miễn giảm học phí: Thực hiện theo quy định Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Phú Yên. 

       4. Thu, quản lý và sử dụng học phí: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

Điều 2. Học phí của sinh viên thu theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học từng học kỳ. 

 Điều 3. Quyết định này thay Quyết định số: 389/QĐ-ĐHPY ngày 30 tháng 8 năm 

2022 của Trường Đại học Phú Yên về việc Quy định mức thu học phí năm học 2022 -2023. 

Trường hợp sinh viên đã thực hiện nộp học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 theo quy định 

của Quyết định 389/QĐ-ĐHPY ngày 30/8/2022 sẽ được giảm trừ tương ứng khi đóng học 

phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 theo mức quy định của quyết định này. 

Điều 4. Các đơn vị liên quan và sinh viên thuộc đối tượng nộp học phí chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận:                    
- Tập thể Lãnh đạo trường; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Sinh viên (website Trường); 
- Lưu: VT, P. KHTC.  

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
TS. Trần Lăng 
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