
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-VP Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 10 năm 2020 

V/v thanh toán học phí đối với các 

sinh viên tham gia đào tạo theo địa 

chỉ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

 

 

Kính gửi: Trường Đại học Y dược Cần Thơ. 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được công văn số 1406/ĐHYDCT 

ngày 24/9/2020 của Trường Đại học Y dược Cần Thơ về việc Ký kết các hợp 

đồng và phụ lục đào tạo Đại học theo địa chỉ sử dụng năm học 2020 - 2021.  

Sau khi nghiên cứu, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Sở Y tế tỉnh BR-VT thống nhất với trường Đại học Y dược Cần Thơ về 

việc ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng năm học 2020 - 2021 và gửi về Trường 02 

bản (có ký tên và đóng dấu). 

2. Để thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý đóng học phí của các sinh viên 

của tỉnh BR-VT đang theo học tại trường Đại học Y dược Cần Thơ, Sở Y tế đề 

nghị Trường kể từ năm học 2020-2021 như sau: 

a) Cho phép các sinh viên được đóng học phí trực tiếp tại Trường không 

thông qua Sở Y tế như những năm trước đây. Thủ tục đóng học phí theo hướng 

dẫn của Trường 

b) Đối với thời hạn đóng học phí, đề nghị Trường cho phép các sinh viên 

tỉnh BR-VT hạn chót đóng học phí học kỳ 1 là ngày 30/11 hàng năm và hạn chót 

đóng học phí học kỳ 2 vào tháng 4 hàng năm. 

Sở Y tế có ý kiến gửi đến trường Đại học Y dược Cần Thơ. Rất mong Nhà 

Trường quan tâm xem xét, giúp đỡ các sinh viên./. 

Nơi nhận:                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Các Sinh viên và Phụ huynh; 

- Bộ phận CNTT đăng tải Websibe;  

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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