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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-ĐHPY                       Phú Yên, ngày         tháng 9 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

Về việc thu học phí đào tạo hệ chính quy, năm học 2022-2023 

            

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-ĐHPY, ngày 30/8/2022 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Phú Yên về việc quy định mức thu học phí năm học 2022-2023; 

 Nhà trường thông báo sinh viên việc nộp học phí như sau: 

1. Mức thu học phí đào tạo theo hệ thống tín chỉ:  

                               Đơn vị: đồng/tín chỉ 

 

2. 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. 

Ghi chú: Đối với sinh viên theo học khối ngành I tạm thời  chưa thực hiện việc nộp 

học phí, khi có chủ trương của cấp thẩm quyền, Nhà trường có thông tin sau   

      3. Tổ chức thực hiện thu học phí 

- Học phí được thu theo từng học kỳ của năm học. 

- Căn cứ số tín chỉ của sinh viên đăng ký học (theo học kỳ) và mức  thu trên, 

sinh viên thực hiện nộp học phí đầy đủ theo quy định trước khi vào học. Đối với sinh 

viên năm thứ nhất nộp học phí khi làm thủ tục nhập học. Quá thời gian quy định, 

những HS-SV không nộp đủ học phí sẽ bị đình chỉ học tập theo quy định.    

           -  Phương thức thu nộp học phí: Sinh viên  nộp học phí theo 1 trong 2 cách sau: 

            + Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – 

CN Phú Yên. Địa chỉ: 100 Duy Tân, phường 5, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên  

+ Nộp vào tài khoản thu hộ học phí của Trường Đại học Phú Yên tại Ngân hàng 

theo hình thức chuyển khoản theo thông tin sau: 

 

 

Khối ngành Năm học 

2022 -2023 

Khối ngành I:  

- KHGD và ĐT giáo viên bậc ĐH  

- KHGD và ĐT giáo viên bậc CĐ 

 

375.000 

375.000 

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 

 

435.000 

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 

 

360.000 



ĐƠN VỊ HƯỞNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

59010000389515 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 

Chi nhánh Phú Yên (BIDV- Phú Yên) 

Nội dung: <họ tên sinh viên> , <mã số sinh viên> 

Dòng nội dung phải ghi đầy đủ và chính xác, ví dụ: Lê Thị Hương, 

151C1402310031 
 

Sinh viên có tài khoản ngân hàng: Lập ủy nhiệm chi hoặc sử dụng Internet 

banking hoặc Mobile banking để chuyển khoản học phí. 

Sinh viên không có tài khoản ngân hàng: đến bất kỳ ngân hàng nào thuận lợi 

cho mình nhất để nộp học phí vào tài khoản trên của nhà trường. 

Sau 01 tuần kể từ ngày đóng học phí, sinh viên có thể vào tài khoản cá nhân để 

kiểm tra tình trạng cập nhật học phí; 
Sinh viên không cần đổi “Giấy nộp tiền”, “Uỷ nhiệm chi” để lấy Hóa đơn học 

phí. 

Lưu ý: Phụ huynh/Sinh viên vui lòng không chuyển tiền học phí qua máy ATM 

hoặc các loại Ví điện tử vì trên Sao kê ngân hàng KHÔNG THỂ HIỆN "họ tên sinh 

viên" và “mã số sinh viên”. 

      4. Trách nhiệm các đơn vị trong việc thu học phí: 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính: phối hợp các đơn vị liên quan, cập nhật theo dõi 

việc nộp học phí của sinh viên để đảm bảo đúng quy trình thu học phí theo kế hoạch 

đào tạo.  

- Phòng Đào tạo: Đầu mỗi học kỳ, trên cơ sở số tín chỉ đào tạo và đăng ký của 

sinh viên, thông báo đến sinh viên để thực hiện nộp học phí. 

- Phòng Công tác học sinh-sinh viên: Phối hợp Phòng Kế hoạch-Tài chính trong 

việc thông tin số lượng và danh sách sinh viên các lớp, số sinh viên nghỉ học, bị buộc 

thôi học để việc thu học phí đảm bảo tính chính xác. Tổng hợp và trình Nhà trường 
duyệt xác nhận danh sách HS-SV thuộc đối tượng miễn, giảm để Phòng Kế hoạch-Tài 

chính tổng hợp kinh phí cấp bù học phí.    

- Các khoa có quản lý lớp: thông báo, nhắc nhở và đôn đốc sinh viên thực hiện 

nghiêm túc quy định của Nhà trường. 

          Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Công tác học sinh-sinh viên giúp Hiệu trưởng 

hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Thông báo này. 

 

  Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 

- TTLĐ trường: để chỉ đạo;                                                                                                                     

- Các đơn vị trong trường: để thực hiện;   

- Sinh viên (website Trường);                                                             

- Lưu VT, Phòng KH-TC.     TS. Trần Lăng 
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