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   THÔNG BÁO 
Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023  

  Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-CĐYT ngày 24/6/2022 của Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về việc mức thu học phí từ năm học 2022-2023 đến năm 
học  2025-2026; 

Thực hiện kế hoạch thu chi tài chính năm học 2022-2023. Trường Cao 
đẳng Y tế Tiền Giang thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-

2023 như sau: 

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 5/9/2022. 

2. Hình thức thực hiện 

* Hình thức 1: Học sinh, sinh viên đóng học phí trực tuyến qua Website 

thu học phí của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang (www.hocphi. 
caodangytetg.edu.vn) theo tài liệu hướng dẫn (đính kèm trên Website). 

* Hình thức 2: Học sinh, sinh viên đóng học phí vào tài khoản ngân hàng 
theo thông tin sau: 

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang 

- Số tài khoản: 0671 000 33 77 64  

- Tại ngân hàng: Vietcombank (VCB) Tiền Giang 

- Nội dung: họ và tên, mã số HSSV; lớp; số tiền; đóng học phí học kỳ 
mấy; năm học nào.  

*Chú ý: Nội dung chuyển tiền học phí đối với tân sinh viên thì thực 
hiện như sau. 

- Học phí HKI 2022-2023, họ và tên, số điện thoại, nhập học (Dược, Điều 
Dưỡng.....) 

3. Thời gian hoàn thành học phí 

Học sinh, sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 

trước ngày 20/9/2022 để nhà trường tiến hành rà soát, xếp lớp, tổ chức lớp học ,  
tổ chức thi hết môn học đối với sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3. 

Học sinh, sinh viên không hoàn thành học phí đúng thời hạn trên, Trường 
Cao đẳng Y tế Tiền Giang sẽ tạm đình chỉ hoặc cho thôi học và không tổ chức 
xếp lớp theo quy định. 

4. Học phí và các khoản thu khác. 

http://www.hocphi/


- HỌC PHÍ                    Đơn vị tính: đồng/sinh viên/học kỳ 

STT Trình độ đào tạo Số tiền 

1 Bậc Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy 6.800.000 

2 Bậc Cao đẳng hình thức đào tạo vừa làm vừa học 10.250.000 

3 Bậc Trung cấp hình thức đào tạo chính quy 6.000.000 

4 Bậc Trung cấp hình thức đào tạo vừa làm vừa học 9.000.000 

- VỀ CÁC KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN 

1. Hồ sơ tuyển sinh: 30.000 đồng/hồ sơ. 

2. Bảo hiểm y tế: Áp dụng cho sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (mức 
thu căn cứ năm sinh của HSSV và quy định của cơ quan Bảo hiểm tỉnh Tiền 

Giang). 

3. Sổ tay, bảng tên, khám sức khỏe: 120.000 đồng/sinh viên.  

 Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo học sinh, sinh viên biết để 
thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Bảng thông báo; 
- Website; 
- Phòng/khoa; 
- GVCN; 
- Lưu: VT, TC-KT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Minh Đức 
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