
UBND TiNH TIEN GIANG
TRUONG CAO nANG Y TE

S6: +lITB-CDYT

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI¥T NAM
DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc

TiJn Giang, ngay (/ljihimg 3 nam 2021

THONGBAo
V~ vi~c tri~n khai thu hqc phi qua ngan hang

Th\IC hien Chi thi s6 22/CT -TTg ngay 26 thang 5 nam 2020 cua Thu
tu6ng Chinh phu vS viec dAymanh trien khai cac giai phap phat trien thanh toan
khong dung tiSn mat tai Viet Nam.

Truong Cao d~ng Y tS TiSn Giang thong bao vS viec trien khai thu hoc
phi qua ngan hang nhu sau:

1.ThO; gian thuc hi~n: kS til ngay ban hanh thong bao.

2. each tlnrc thuc hi~n
Cach 1: HQc sinh, sinh vien dong hoc phi true tuyen qua website Truong

Cao d~ng Y tS TiSn Giang (www.caodangytetg.edu.vn) theo tai lieu hu6ng dftn
(dinh kern).

Cach 2: HQc sinh, sinh vien dong hoc phi true tiSp bang tiSn mat (hoac
chuyen khoan ATM) tai h~ thong ngan hang theo thong tin sau:

- Ten tai khoan: Truong Cao d~ng Y tS TiSn Giang

- s6 tai khoan: 0671 000 337764
- Tai ngan hang: Vietcombank (VCB) TiSn Giang
_ NQi dung: ho va ten, rna s6 HSSV; lap; s6 tien; dong hoc phi hoc ky

m~y; nam hQc nao.

3. Tho; h~n hoan thanh hqc phi
HQc sinh, sinh vien hoan thanh hQc phi hQc ky II nam hQc 2020 - 2021

trU'C)'cngay 0114/2021.
HQc sinh, sinh vien khong hoan thanh hQc phi dung thai hc;tnse khong

duQ'ctham gia d\I thi kSt thuc mon hQc (hQc phftn).

4. D8i vOi cac khmin thu clla cac I&p lien k~t:
HQc vien dong tr\Ic tiSp tc;tih~ th6ng ngan hang Vietcombank (VCB) TiSn

Giang theo thong tin sau:
- Ten tai khoan: TruOng Cao d~ng Y tS TiSn Giang

- s6 tai khoan: 0671 000 337764
_Tc;tingan hang: Vietcombank (VCB) TiSn Giang
_NQi dung: hQ va ten, rna s6 HSSV; lap; khoa; s6 tiSn; dong hQc phi hQc

ky m~y; nam hQc nao.



Thong bao thai han dong hoc phi (dinh kern).

* £)8 nghi hoc sinh, sinh vien thirc hien theo tinh thAn thong bao./.*
Nai nh{in: \l.,.. ,.r. -UTRUONG
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- Giao vien chu nhiem;
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Le Minh Due



BOGlAo DUCv): BAa TAO
TRUONG 'D~ HQC' Qu6c TE HONG BANG

sa: er (fB-HID

CQNG HOA xA HQl CUU NGUtA Vl¢T NAM
DQc l~p - n.r do - Hanh phtic

TF. H6 Chi Minh, ngayb'(thangaj nom 2021

THONGBAo
Thiri gian dong hoc phi D(li hoc lien thong t(li Truirng CD YT Ti€n Giang

Kinh giH: Cae sinh vien h~ lien thong tai tnro'ng CDYT Ti&nGiang

Can cir vao quy dinh v€ h9Cphi, 1~phi nam hoc;

Can cfr vao k~hoach dao tao Dai hoc lien thong nganh Duoc hoc;
Truong Dai hoc Qu&c.t~ H6ng Bang thong bao thai han dong hoc phi lap TGDS 17LTl-

DSl,2 (I-IIO) va lap TGDSI8LC2-DSI (HK4) nhtr sau:

.:. ThOi gian:
_ V&icac sinh vien con no hoc phi cac h9CkY truce, han chot dong h9C phi.Ia: 05/Q3/2021

_ Vai cac sinh.vien chua dong h9C phi trong h9C ky hi~n tai, han ch6t dong h9Cphi 1.a:

20103/2021

.:. Mrrc hue phi:

_ Lap TGDSI7LTI-DS1,2: 19.800.000 d6ng

- Lap TGDS18LC2-DS1:21.500.000 d6ng
Qua tho! gian tren, sinh vien khong hoan thanh nghla vu h9C phi nha Truong se.Xu 1"9thea

qui dinh. D~ nghi sinh vien thuc hi~nnghiem tuc thong bao nay.l~

Noi nh~n:
- Truong CDYT Tiin Giang;
- P.KHTC, PQLDT;
- Luu VPT.
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THU HỌC PHÍ ONLINE – CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG 

(Lưu ý: Hình ảnh chụp mang tính chất minh họa thao tác sử dụng hệ thống phần mềm thu học phí,  

không dùng cho các mục đích khác.) 

I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG:  

- Từ Website nhà trường vào mục “ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN” nằm bên phải trang: 

 
- Hoặc tuy cập vào trang: http://hocphi.caodangytetg.edu.vn 
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- Nhập thông tin mã sinh viên và mật khẩu (theo quy định của Trang WEB ĐIỂM-HSSV) sau đó nhấn nút  

 
 

 

 

 

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 1. Chọn thông tin: 
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- Xem thông tin năm học, học kỳ sau đó nhấn nút    để tiến hành thu học phí 

 

 

 

 Bước 2. Chọn cổng VNPAY thanh toán 

- Sau đó nhấn nút    
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 Bước 3. Nhập thông tin ngân hàng 
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- Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu ngân hàng vừa chọn (kèm capcha, …). HSSV có thể thay đổi capcha dễ nhìn. 

-  

- Sau đó nhấn nút   

 

 
 

 

 Bước 4. Xác thực thông tin 

- Xem thông tin xác thực sau đó nhấn nút  Lưu ý: check vào dòng Option: tôi đã đọc, hiểu rõ và … 
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 Bước 5: Nhập mã OTP xác thực tài khoản ngân hàng -> click Xác nhận giao dịch.      
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Bước 5. Giao dịch thành công 

- Sau khi xác nhận thông tin, quay về giao diện dashboard 
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- Nhấn tab   để xem lịch sử giao dịch 

 

 


