BO GIAO DVC vA DAO TO
TRIJNG DAI HQC NONG LAM
THANH PHO HO CHI MINH

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip — Tu do — Hnh phüc.

SôG/TB-DHNL-KHTC

Tp.HCM, ngàyJ- tháng nám 2021.

THÔNG BAO
V các khoãn thu d61 vO'i tan sinh viên khóa 2021
Can cir biên ban cuc hQp cüa Chü tjch Hi dng trix&ng, Ban giám hiu
Nhà truông ngãy 06/07/202 1 ye vic thông nhât các khoán thu tan sinE viên khóa
2021.
Trining Dai hçc Nông Lam Tp.H ChI Minh thông báo ye các khoãn thu
cüa tan sinh viên h chInE quy khóa 2021 näm h9c 202 1-2022 nhu sau:
1. HOC PHI & CIII PHI:
Hçc phi: 5.000.000d/SV/HK 1/2021-2022 (tiin thu theo ND86)
HQc phi các lap chuo'ng trinh tiên tiên
• NgànhThiiY: 17.500.000d/SV/HK
• Ngành CN Thirc phrn: 15.000.000d/SV/HK
- Hpc phi chixcing trinh chat 1ucng cao: 14.500.000/SV/HK (tam thu)
Chi phi nhtp h9c (lam the sinh viên, so tay sinh viên, ho scy, tài 1iu sinh
hott dâu khoá): 131 .000d6ng/SV
Kiêm tra anh van dâu vào: 50.000d/sv (ngoi trr sinE viên thuc ngành
ngôn ngü anh)
2. BAO HIEM Y TE & KHAM SIYC KHOE:
- Bão him y t: 704.000d/SV/15 tháng (Tir 01/10/2021-3 1/12/2022)
- Báo hiêm tai nan: 60.000d/SV
- Khám süc khöe: 55.000d/SV
Sinh vien thuc các dôi tucmg sau day không phãi dóng tiên BHYT bao
gôm: SinE viên thuc h gia dmnh nghèo; dan tc thiëu so dang sinh song tai vüng
Co diêu kin kinh të - x hi khó khän; ngithi dang sinh song tai yang cO diêu
kiên kinh tê - xã hôi dc bit khó khan; dang sinh song tai xã dão, huyn dão.
3. TIEN i KY TUC XA (neu sinh viên (tang k & KTX):
- Phông nhO: 750.000d/SV/HK (5 tháng)
- Phông lan: 1.250.000d/SV/HK (5 tháng)
4. CHINH SACH MIEN GIAM HOC PHI
Sinh viên thuc din min giãm h9c phi cüa ngành su phm, min giãm
diên chInh sách, vn np dU so tiên trên vào ngày nh.p h9c. Sau khi np toàn b
hO scy và nhp h9c nhà tnthng së xét, 1p danh sách và thông báo thii gian hoàn
trã lai sO tiên ducc min giãm.
Luu j: Biên lai hQc phi chi cap 1 lan, sinh viên lu giü cho cá khóa hQc.
Trân tr9ng thông báo.
No'i nhân:
- HDT, BGH (Báo cáo);
- Các khoalBô môn;
- P.DT, P.CTSV, DTN (TB sinh viên);
Sinh viên khóa 2021;
Liiu: HG, KHTC.
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