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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SYT-VP Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng 03 năm 2020

V/v nộp học phí đào tạo cho sinh
viên tham gia chính sách hỗ trợ đào

tạo  BS, DS  của tỉnh

      Kính gửi: Phụ huynh sinh viên. 
                (Tham gia chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ tỉnh BR- VT)

Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định số 45/2014/QĐ –
UBND vềviệc  cho ngành Y tế tỉnh BR-VT thanh toán học phí và chi trả tiền trợ
cấp đối với sinh viên tham gia chính sách, từ 2014 đến năm 2020 và thực hiện
đến năm 2026. Sở Y tế đã thực hiện và chi trả theo đúng quy định.

Năm 2019, Đoàn Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII đã có ý kiến đề nghị
Uỷ ban nhân dân tỉnh “chấm dứt việc hỗ trợ đào tạo sinh viên ngành Y tế theo
hình thức đào tạo theo địa chỉ”. Vì vậy, từ tháng 7/2019 đến nay, Sở Y tế tạm
ngưng thanh toán tiền học cho các sinh viên đang tham gia chính sách đào tạo
theo địa chỉ của Tỉnh.

Nhằm đảm bảo việc học tập của sinh viên được xuyên suốt và không ảnh
hưởng đến kỳ thi cuối khóa vào tháng 5/2020 do chậm nộp học phí cho Nhà
trường. Trước mắt, Sở Y tế đề nghị phụ huynh sinh viên đóng tiền học phí năm
học 2019-2020 cho con em mình, Sở Y tế sẽ chuyển tiền học phí cho Trường
Đại học Y dược Cần Thơ. 

Thời hạn đóng tiền đến hết ngày 15/4/2020. Đóng tại Bộ phận Kế toán
Sở Y tế lầu 5, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố
Bà Rịa. (Trong thời gian này đang diễn ra dịch Covid-19, vì vậy Sở Y tế chưa
mời các bậc phụ huynh lên Sở Y tế để trao đổi được, Sở Y tế cung cấp số điện
thoại 02543.811.943 đến các bậc phụ huynh biết, liên hệ. Sau khi hết dịch Sở Y
tế sẽ tổ chức cuộc họp với các bậc phụ huynh).

 (Đính kèm danh sách sinh viên tham gia đào tạo từ năm 2014 đến năm
2018)./. 

Rất mong các Bậc phụ huynh quan tâm, phối hợp và cùng đồng hành với
Sở Y tế./.

Nơi nhận:                                                            GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Các PGĐ SYT;
- Trường ĐHYDCT;
- Thanh tra SYT;    
- Lưu: VT, KT,VP.

    Phạm Minh An
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