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THÔNG BÁO 
V/v mức thu học phí cụ thể đối với sinh viên nhập học năm 2018 

 

- Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ – CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ 

chế, 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 từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 - 2021. 

- Căn cứ thông báo số 580/TB – VP ngày 26/07/2017 về kết luận của Chủ tịch ủy ban 

nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong về mức thu học phí năm học 2018 – 2019 của 

trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

- Căn cứ thông báo số 2626 /TB - TĐHYKPNT ngày 24/07/2018 về mức thu học phí năm 

học 2018 – 2019 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 
 

1. Các khoản phí nhập học: 

- Phí hồ sơ, chi phí hành chính: 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng chẵn). 

- Phí làm thẻ sinh viên: 30.000 đ (ba mươi nghìn đồng chẵn). 

- Phí khám sức khỏe nhập học: 65.000 đ (sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn). 

- Bảo hiểm y tế: 657.000 đ/ 15 tháng (sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn) 

(có giá trị 15 tháng từ 01/10/2018 – 31/12/2019). 

- Bảo hiểm tai nạn: 36.000 đ/ 15 tháng (ba mươi sáu nghìn đồng chẵn). 

2. Học phí năm học: 

- Trường tạm thời chưa thu học phí khi thí sinh làm thủ tục nhập học. 

- Khi Trường tự chủ tài chính mức học phí áp dụng cho các đối tượng được căn 

cứ theo thông báo số 2626 /TB – TĐHYKPNT ngày 24/07/2018 của Trường về việc 

thông báo mức học phí năm học 2018 – 2019 (xem tại www.pnt.edu.vn). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Thông báo website;             

- Lưu VT, QLĐT, QH(03). 
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