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THÔNG BÁO 

Về việc thông báo mức thu học phí các hệ đào tạo 
 

Kính gửi: 

- Trung tâm dạy nghề các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm 

Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương. 

- Lãnh đạo các Khoa, phòng chuyên môn trường ĐHTT. 
 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ Quy 

định về quy chế thu, 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; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Căn cứ Nghị định số 165/2022/NĐ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về 

học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo công lập năm học 2022-2023. 

Căn cứ Văn bản hợp nhất quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Tân Trào ban hành kèm theo Nghị quyết số 361/NQ-HĐTĐHTT ngày 29/4/2022, 

Nghị quyết số 613/NQ-HĐTĐHTT ngày 18/8/2022 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Tân Trào; 

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐTĐHTTr ngày 06/3/2023 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Tân Trào; 

Trường Đại học Tân Trào thông báo mức thu học phí như sau: 

1. Hệ Đại học chính quy: 

- Khối ngành 1: Đào tạo giáo viên (GD Tiểu học, GD Mầm non, Giáo dục 

học, SP Toán, SP Sinh): 262.000đ/tín chỉ; (980.000đ/tháng /SV). 

- Khối ngành 3: Kế toán: 262.000đ/tín chỉ; (980.000đ/tháng /SV). 

- Khối ngành 4: Khoa học môi trường; Vật lý; Sinh học ứng dụng: 
310.000đ/tín chỉ; (1.170.000đ/tháng/SV). 

- Khối ngành 5: Khoa học cây trồng; Chăn nuôi, Kinh tế nông nghiệp; Công 

nghệ thông tin; Lâm sinh: 310.000đ/tín chỉ; (1.170.000đ/tháng/SV). 

- Khối ngành 6: Khối ngành chăm sóc sức khỏe; Dược: 465.000đ/tín chỉ; 

(1.430.000đ/tháng/SV). 

- Khối ngành 7: Quản lý văn hóa; Quản trị dịch vụ du lịch; Công tác xã hội; 

Quản lý đất đai; Văn học; Tâm lý học; Chính trị học; Kinh tế đầu tư: 

262.000đ/tín chỉ; (980.000đ/tháng /SV). 

2. Hệ Cao đẳng chính quy: 

- Cao đẳng mầm non: 192.000đ/tín chỉ; (780.000đ/tháng /SV). 



3. Hệ đào tạo vừa làm vừa học: 

- Đào tạo đại học 

  + Khối ngành 1, 3, 7: 340.000đ/tín chỉ. 

  + Khối ngành 4, 5:     405.000đ/tín chỉ. 

- Đào tạo hệ Cao đẳng mầm non: 250.000đ/tín chỉ. 
 

Sinh viên, học viên các lớp có trách nhiệm nộp học phí kỳ I năm học 2022-

2023 trước ngày 15/04/2023, học phí kỳ II năm học 2022-2023 trước ngày 

30/6/2023, nộp vào Tài khoản 112 000 120 930 tại Ngân hàng TMCP Công 

thương VN – Chi nhánh Tuyên Quang (ghi rõ nội dung theo cú pháp: HO TEN - 

LOP - NOP HOC PHI KI ..) 

Trường Đại học Tân Trào đề nghị các Trung tâm nghề các huyện phối 

kết hợp với trường Đại học Tân Trào trong công tác thu học phí của học viên 

học tại Trung tâm. Phòng Kế hoạch-Tài vụ phối hợp với các Khoa, phòng 

chuyên môn nhà trường thông báo tới sinh viên, học viên và tổ chức thu học 

phí theo đúng yêu cầu nội dung thông báo này./. 

 
 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như kính gửi; 

- Hội đồng trường; 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

- Lãnh đạo trường;  
- Đăng tải trên Website; 

- Lưu: VT, KHTV. 

 

                                                                                         Nguyễn Khải Hoàn 
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