
  

 

 

 

THÔNG BÁO 
Các khoản thu học kỳ 1 năm học 2015 -2016 đối với sinh viên khóa mới  

 

     Kính gửi:  - Các đơn vị trực thuộc 

  - NH TMCP Đầu tư và phát triển VN – CN Vĩnh Long 

  - Sinh viên khóa mới. 

 

 Căn cứ thông báo nhập học của trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

 Căn cứ công văn số 306/BHXH-GDĐT về việc hướng dẫn thu BHYT học sinh, 

sinh viên năm học 2015-2016 ngày 23/7/2015 của Bảo hiểm xã hội và Sở GDĐT tỉnh 

Vĩnh Long. 

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo các khoản thu học kỳ 1, năm học 

2015-2016 áp dụng đối với sinh viên khóa mới như sau: 

MỤC THU ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 

1. Học phí 3.225.000 2.595.000 

2. Khám sức khỏe 70.000 70.000 

3. BHYT 14 tháng (01/11/2015 đến 

31/12/2016) 
507.000 507.000 

Tổng cộng 3.802.000 3.172.000 

Ghi chú:  

- Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí theo quy định liên hệ 

với Phòng Công tác Học sinh Sinh viên để nộp hồ sơ miễn giảm. 

- Do năm 2015 là năm chuyển tiếp từ tham gia BHYT theo năm học sang BHYT 

theo năm tài chính nên để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, trường Đại học Xây dựng 

Miền Tây chọn phương án thu nộp phí bảo hiểm 1 lần cho cả năm học. Từ 01/11/2015 

đến 31/12/2016 vì thế phí bảo hiểm là: 

36.255 đồng/SV/tháng x 14 tháng = 507.150 đồng. 

- Trường hợp sinh viên có thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng sau ngày 01/11/2015 

sau khi nhập học SV liên hệ với Phòng Tài chính Kế toán để hoàn lại tiền BHYT. 

Đề nghị sinh viên đóng các khoản thu theo quy định. 
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         Số:  310/ĐHXDMT                                       Vĩnh Long, ngày 27 tháng 8 năm 2015 
 

Nơi nhận:  

- như trên 

- Lưu: VT. 


