BO GIAO DVC VA DAO TO
TRU'UNG P31 HQC MO - BA CHAT
S& Iii /NQ-HDT

CONG HOA XA 119! CHU NGHA VIET NAM
Bôc lap - Tir do - Hiih phüc

Ha Nói, ngàv 02 tháng näin 2021

NGHI QUYET
Phê duyt mile thu hçc phi, 1 phi và thu si nghip näm hQc 2021 - 2022
HQI BONG TRLNG TRU'O'NG BhI HQC MO - BA CHAT
Can thLuát Giáo dyc dai hQc ngày 18/6/2012 và Luat tha ddi, b sung mt sd diu
cia Luat Giáo dyc dgi hQc ngày 19/11/2018,
Can thNghj djnh so 99/ND-C'P ngày 30/12/2019 cia GhInhphi Quy djnh chi tiêt
và hwó'ng dan thi hành môt so diêu cia Luat tha dôi, bô sung m5t so diêu cüa Luat Giáo
dyc dti hQc,
Can ct Thông tu' lien tjch so 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cia Bó
Giao duc va Dao tao va BO NOi vu hu'crng dan thu'c hiên quyên tic chu, tic chiu trach nhiêm
ye thur hiên nhiém vy, to chi'c bó may, biên chê dôi vái dcrn vj sy' nghip cong lap giáo
dyc và dào tgo,
Can cz' Quyét djnh s 2754/QD-BGDDTngay 25/9/2020 cia Bó Giáo dyc và Dào tgo
ye vic thành lap H5i dOng tru'&ng TrwOg Dai hQc Mo - Dia chat nhim 19)2020- 2025,
Can c& T& trinh so 338/TTr-MDC ngày 0 6/7/2021 cia Hiu tru'O'ng Trithng Dgi
hQc MO - Dja chat ye vic xin kiên phê duyct mi'c thu hQc phi', lç phi và thu sic nghip
námhoc2021-2022.
Can cii' kêt qua biêu quyêt cia H5i dông tru'O'ng Tru'àng Dgi hQc Mo - Dja chat
ngày 3 0/7/202 1 ye vic thông qua mi'c thu hQc phi, l phi và thu sy' nghip nám hQc 2021
-2022.
QUYET NGH!:
Biu 1. Phé duyt mrc thu h9c phi, 1 phi và thu sir nghip närn h9c 2021 - 2022
cüa Tnthng Dai hçc Mo - Dja chat (phii 1iic kern theo).
Biu 2. Hiu tril&ng CO trách nhim chi dao trin khai thrc hin mirc thu h9c phi,
I phi vã thu sir nghip närn h9c 2021 - 2022 cUa Nhà tru?lng theo dung các quy djnh cUa
pháp 1ut hin hành.
Biêu 3. Nghj quyt nay có hiu 1irc k tir ngày k.
Hiu trlxâng, các Phó Hiu truâng, Trixâng các dcm vi lien quan chju trách nhiërn
thi hành Nghj quy& nay.!.
Ntiinhân:
- Nhu Diêu 3 (dê tlh);
- TV HDT;
- eOFFICE;
- Liru: HDT, HCTH, TCCB(OI).

PGS.TS Trân Xuân Tru'O'ng
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Phii luc. Mfrc thu hQc phi, 1 phi và thu sir nghip nàm h9c 2021 - 2022
ella Tru*ng Dti h9c Mo - Dja chat
(Kern theo Nghj quyêt so 44 /NQ-MDC ngày OLtháng g näm 2021
ella Hi dong truOng Tru?ng Dai h9c Mo - Dja chat)
I. Mirc thu h9c phi 11am hQc 2021 - 2022
1. Sinh viên h dai hçc chinh quy
- Mllc thu h9c phi khi Kinh t: 282.000 dng/tIn chi
- Mllc thu hQc phi khi K5 thut: 338.000 dng/tin chi
2. Dôi vO'i sinh viên h dui hQc vua lam vfra h 9 c: rnllc thu bang 1,5 lan don giá tin
chi dai hçc chInh quy, cii the:
- Mllc thu h9c phi khi Kinh t: 423 .000 dng/tIn chi
- Mi'rc thu h9c phi khôi K5 thut: 507.000 dông/tIn chi
3. Dôi vó'i sinh viên dão to theo chiro'ng trInh tiên tin trInh d dai hçc
- Mi'rc thu h9c phi dôi vâi h9c phân Tiêng Vit: 338.000 dông/tIn chi
- Mirc thu h9c phi dôi vOi h9c phân Tiêng Anh (GV ngithi Vit): 546.000 dông/tin
chi
- Mllc thu h9c phi dôi vâi h9c phân Tiêng Anh (GV ngtthi nuâc ngoâi): 760.000
dông/tIn chi
4. Dôi v&i hoc viên cao hQc
- Dào tao trong gi hành chInh
+ Mllc thu h9c phi khôi Kinh té: 490.000 dông/tin chi
+ Mllc thu hQc phi khôi K5 thut: 585.000 dong/tin chi
- Dào tao ngoai giO' hánh chInh: bang 1,1 Ian don giá tin chi dào tao hçc phi cao hçc
trong gi? hành chInh, cii the:
+ Mi'rc thu h9c phi khôi Kinh tê: 540.000 dông/tin chi
+ Mi'rc thu h9c phi khôi K thut: 640.000 dông/tin chi
5. Dôi vói Nghiên ctrusinh
- Mllc thu hc phi khôi Kinh tê: 24.500.000 dông/nam h9c
- Mllc thu h9c phi khôi K5 thutt: 29.250.000 dong/narn h9c
6. Dôi vri các lop hQc b sung cho sinh viên chInh quy
- Lcp tir 20 sinh viên trâ len: bang 01 lan don giá tin chi dai h9c chinh quy, cii the
+ Mllc thu h9c phi khôi Kinh tê: 282.000 dông/tin chi
+ Mllc thu h9c phi khôi K5 thut: 33 8.000 dông/tin chi
- Lap tir 05 sinh viên den duâi 20 sinh viên: bang don giá tin chi ella dai hc chinh
quy tuccng llng x so tin chi/Ol sinh viên x 20)/so krçng sinh viên dlla lap h9c bô sung, cii
th:
+ Mllc thu hçc phi khi Kinh th = (282.000 d/TC x Si TC/01 SV x 20)/Slg SV lOp b
sung
+ Muic thu h9c phi khi K5 thut = (338.000 d/TC x S TC/01 SV x 20)/Sig SV lap b
sung
7. Mfrc thu hQc phi h9c liii, hQc cãi thin
- Doi vâi dai h9c chinh quy (dai h9c, dâo tao chuong trInh 2, lien thông): bang 01
lan don giá tin chi di hQc chInh quy tuong llng, cii th:
+ Mllc thu h9c phi khôi Kinh tê: 282.000 dong/tIn chi
+ Mllc thu h9c phi khôi K thut: 338.000 dOng/tIn chi
- DOi vai dai h9c h vira lam vlla h 9 c (bang 1 và bang 2): bang 01 lan don giá tin chi
dai h9c h vlla lam vtra h9c thong llng, cii the:

+ Mrc thu hçc phi khi Kinh t& 423.000 dng/tIn chi
+ Müc thu h9c phi khôi K thut: 507.000 dông!tIn chi
- Dôi vâi dào tao sau dti hçc trInh dO thac Si: bang 01 lan dan giá tin chi hçc phi cao
hçc tuang trng, ciii the:
+ Dào tao trong gi hành chinh
Müc thu hçc phi khôi Kinh tê: 490.000 dông/tin chi
Mirc thu hçc phi khôi K5 thut: 585.000 dông/tin chi
+ Dào tao ngoài gi? hành chInh: bang 1,1 lan dan giá tin chi dào tao h9c phi cao
h9c trong gii hành chinh, ci,i the:
Müc thu h9c phi khôi Kinh tê: 540.000 dông/tin chi
Mire thu h9c phi khôi K7 thut: 640.000 dôngltin chi
8. Mu'c thu hçc phi bô sung khi dirçrc phép kéo dài thôi gian bão v
- Dôi vâi dai h9e chInh quy (dai h9c, dào tao chuang trInh 2, lien thong), dai h9c
h vira lam vira h9c (bang 1, bang 2): thu mi näm 10 tháng và tôi da 2 näm:
Mirc thu: 450.000 dông!tháng
- Dôi vài h9c vien cao hçc duçjrc phép kéo dài thii gian bão v den 6 tháng: bang so
tin chi cira h9e vien cao hçc kr 3 x dan giá tin chi tuang irng tai thri diem bão v, cij the:
+ Mire thu h9c phi khôi Kinh tê = So TC eira HV CH kr 3 x 540.000 dông/tin chi
+ Mire thu hçe phi khôi K thut = So TC eira HV CH k' 3 x 640.000 dông/tin ehi
- Dôi vci h9c vién cao hçc duçrc php kéo dài thii gian bâo v trên 6 tháng: bang 02
lan so tin chi cira hc viên cao h9e kr 3 x dan giá tin chi tuang irng tai th?ri diem bão v,
eiithê:
+ Mire thu hçc phi khôi Kinh té =2 x So TC cira liv CH k' 3 x 540.000 dông/tIn chi
+ Mirc thu h9c phi khôi K thut =2 x So TC cira HV CH k' 3 x 640.000 dông/tIn chi
- Dôi vói Nghiên ciru sinh duçc phép kéo dài th?ii gian bão v dn 6 tháng: bang V2
h9e phi nghiên ciru sinh tuang irng eUa nàm tai th?ri diem bão v, cii the:
+ Mirc thu h9e phi khôi Kinh tê: 12.250.000 dông
+ Mirc thu h9c phi khôi K5 thut: 14.625.000 dông
- Dôi vâi Nghién eiru sinh duçc phép kéo dài thai gian bão v trên 6 tháng: bang hçc
phi nghiên ciru sinh tuang ing cira 01 näm tai thii diem bão v, cii the:
+ Mire thu h9c phi khôi Kinh tê: 24.500.000 dông
+ Mire thu h9c phi khôi K thut: 29.250.000 dông
9. Mtrc thu hçc phi hQc bô sung kiên thtrc sau dii hçc: bang 75% dan giá tin chi
dai hc chinh quy tuang irng, ci,i the:
- Mire thu h9c phi khôi Kinh tê: 212.000 dông/tin chi
- Mire thu hçc phi khôi K thut: 254.000 dông/tin chi
10. Mu'c thu hçc phi hçc
phu Ham h9c 2021-2022 dôi vói sinh viên diii hQc
chInh quy, dai hQc h vfra lam vfra hQc: bang 1,5 lan dan giá tin chi tuang irng cira dai
hQe chinh quy, eii the:
- Mire thu h9c phi khôi Kinh tê: 423.000 dông/tIn ehi
- Mire thu h9e phi khôi K5 thut: 507.000 dông/tin ehi
11. OM vol ltru hçc sinh din tir tue
- Hçe phi h dai hçe ehInh quy din tr tue
+ Mire thu h9c phi khôi Kinh té: 15.060.000 dông/nam h9e
+ Mire thu hçe phi khôi K5' thut: 20.120.000 dông/nam h9e
+ Mire thu h9e phi Chuang trInh tiën tien: 40.390.000 dong/nam hoe
- Hçe phi h eao hçe trinh dO thac si din tir tire
+ Mire thu h9e phi khôi Kinh té: 25.4 10.000 dông/nam h9e
+ Mire thu h9c phi khôi K5 thutt: 26.8 80.000 dông/näm h9e

- Hçc phi h tiên si
+ Miirc thu h9c phi khôi Kinh té: 37.630.000 dông/närn h9c
+ Müc thu hçc phi khôi K thuit: 40.950.000 dong/ närn hQc
- Các khoân thu khác
+ Tin i: 7.5 00.000 dng/narn h9c
+ Tiên bâo hiêrn y tê: 864.000 dông/narn h9c
+ Tharn quan, thirc th: 750.000 dông/narn hçc
+ Hoat dng 1, têt: 1.000.000 dông/narn h9c
+ Bão tn cd sO vt chat: 5.000.000 dong/narn h9c
+ Trang cap ban dâu: 4.480.000 dông/khóa h9c
II. Mire thu phi, 1 phi vã thu sr nghip nãm h9c 2021 - 2022
1. L phi xét tuyn két qua hQc tp THPT bang hInh thü'c h9c bt:
Mirc thu: 25.000 dng/nguyn vçng
2. L phi nhp hQc
- Mirc thu di vâi sinh viên dai hçc chinh quy: 300.000 dng/sinh viên
- Müc thu diSi vai sinh viên dai h9c h vüa lam viira hQc: 300.000 dng/sinh viên
3. L phi tuyên sinh
- Mirc thu di vâi sinh viên dti h9c h vira lam vra h9c: 100.000 dng/thi sinh
- Mi'rc thu dSi vOi cao hçc: 420.000 dng/thI sinh
4. L phi on thi tuyn sinh cao h9c
Mirc thu: 2.000.000 dng/thI sinh
5. L phi dir tuyên nghiên ciru sinh
Müc thu: 260.000 dng/thI sinh
6. Kinh phi bi duO'ng kin thirc thi Tiêng Anh dâu ra cho hQc viên cao hQc (Bc
3 khung näng 1?c ngoai ngO Vit Nam): bang 5 tin chi cüa hçc phi cao h9c tti thai diem
h9c,ciithé:
Mirc thu: 2.700.000 dong/hçc viên
7. L phi thi Tiêiig Anh dãu ra cho h9c viên cao hQc
Mi'rc thu: 150.000 dng/hçc viên
8. Chtro'ng trInh dào to lien kt: Thirc hin theo hçp dng dào tao cüa närn h9c 202 12022
9. L phi chuãn dâu ra ngoi ngfr tin hQc:
- L phi kirn tra (bao gm cá phi ctp giy chi.irng nhn): 180.000 dông/luçit
- L phi kirn tra di vâi phn thi cãi thin chun dtu ra ngoai ngft, tin h9c: 90.000
dong/0 1 h9c phân câi thin.
10. Bi diro'ng ngoii ngfr, tin hQc
- Kinh phi khOa h9c bi duOng Ting Anh tang cung: bang 3 tin chi theo djnh mc
hçc phi dai hQc chinh quy tai thai diem hçc, cu the:
Mirc thu: 1.0 14.000 dng/sinh viên/khóa h9c;
11. L phi các thu tic hãnh chinh giãi quyt & b phn mt cfra
- Chirng thirc ban sao tir ban chInh: 5.000 dng/bãn;
- Phiic khão dim thi kt thñc h9c phan: 50.000 dông/rnôn;
- Cp lai bang dim: 10.000 dng/bán;

- Cp giy chi.Trng nhn dã bâo v d an t& nghip: 10.000 dng/bãn;
- Cp lai bang tt nghip dai h9c, cao dAng thay bang dã mit: 100.000 dng/bãn.
12. Kinh phi dOng gOp cüa các Trung tam, cong ty: Thu 1,5% tng doanh thu
13. Kinh phi quãn l chung Va kinh phi dóng gop tir tiên tiêt kim chi cüa các
âê tài, nhim vi, dir an, hçrp dông nghiên cu'u khoa hQc do Nhà trurông chü trI (Sau
day gç1 tat là: Thu kinh phi dOng gOp cila dê tài, thy an)
Närn 2020 tth v trithc, Nhà trung dä thirc hin thu kinh phi quân 1 chung cüa d
tài, nhiëm vu, du an, hp dông NCKH bang 5% tong kinh phi cüa dê tài (khong bao gôrn
nguôn kinh phi dôi irng). Nãm 2021, Nhà tnthng diêu chinh lai rnUc thu kinh phi quãn 1
chung và kinh phi dóng gop tr tiên tiêt kirn chi cOa dê tài, nhirn vii, dir an, hp dông
NCKH theo lüy kê trng phân (tInhtheo tirng bc dóng gOp rôi cong 1ui, mi bc tInh së
có t 1 dong gOp khác nhau), Cu the nhu sau:
Cong thirc tInh rni'rc dóng gOp theo t11ng bc:
Thu kinh phi dóng gop d tài, dir an = Kinh phi d tài dóng gop cüa bc tucing rng x
t 1 dOng gop ti.nYng rng cUa bc kinh phi dê tài dO
Biu luy k tiling phAn
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Miic dich sü ding

Chi din, nithc, các khoãn
Kinh phI quãn 1 chung hành chInh, van phOng phm,
cilia dê tài, nhim vtl, dir photo tài 1iu, tiên cong phân
an, hçip dng NCKH do bô di vâi các hot dng gián
Nhà trumg chili trI
tip trong qua trInh quãn 1
nhiêm vu KHCN.....
Kinh phi dOng gop tilr
tin tit kiérn chi cOa
cãc d tài, nhim vi, dir
an, hcip dong KHCN do
Nhà tri.rOng chili trI

Chi cho các hoat dông
KHCN
co sâ: các dê tài
cp co sO; t chilrc hi nghj,
hi thão; khen thuOng CáC
cOng trInh khoa hçc cong b
trên t1p chI quc t .....

14. L phi lam the sinh viên/h9c viên
Milrc thu: 50.000 dng/thé
15. Kinh phi t chfrc hQc Ii, thi li Tuân sinh hoit Cong dan - Sinh viên:
- Milrc thu di vOi hçc 1ti: 100.000 dng/môn h9c/sinh viên;
- Milrc thu di vOi thi lai: 50.000 dng/rnôn hc/sinh viên;
16. Kinh phi khám sfrc khOe sinh viên khóa mói (K66)
MOe thu: 320.000 dng/sinh viên
17. Kinh phi tham gia bäo hiêm y t sinh viên (15 tháng): thtrc hin theo quy djnh
hin hành cilia Nhà nuOc, c11 the = 46.935 dong/thang x 15 thang = 704.000 dOng/sinh viên.

18. PhI bôi thiro'ng do lam mat tài liu:
- Bi thu?ng bang tài
Co cüng näm xut bàn hoc tài
duccc tái bàn rnói nht,
np them phi tài
20.000 dong/cuon;
- Bôi thithng bang tiên mat:
+ Di vri tài
ting rnrc ngoài: gap 3 lan giá bia;
+ Di vri tài
tharn khâo Ting Vit là tài
v chInh tr, van ngh: gp 2 ln
giá bIa;
± D& vri tài
tham khào Ting Vit là sách thu?ing v khoa h9c ca bàn và k
thut: gap 2 lan giá bla;
± Di vâi tài
tham khâo Ting Vit là sách qu him v khoa h9c co' bàn và k
thut: gap 3 den 5 lan giá bIa;
± Di vâi tài
tham khào Ting Vit là giáo trinh v khoa h9c co' bàn và k5
thut: gap 2 lan giá bia;
19. Phi bth thtro'ng do lam bn sách, tài
Bi thu?rng bang giã hin hành cüa
tài lieu.
20. PhI bi thirong do lam hông (lam rách hoc cat xén trang): Bi thu?ing nhu
lam mat tài lieu
21. Mu'qn tài
qua thô'i gian quy dinh: mirc np pht 2.000 dng/ngày/cun.
22. Thu tin bàn giáo trInh: theo djnh rni.'rc ci1 th cüa tirng cun giáo trInh do PhOng
Xuât bàn dê xuât.
23. Kinh phi to chtrc Hi chq vic lam, khri nghip sinh viên
- Thuê gian hang tuyn diing trirc tip: 3.000.000 dng/gian hang
- Thuê vj tn phOng tuyn ding trijc tip: 2.000.000 dng/vj trI
- Thuê vj tn phông tuyn diing online: 1.000.000 dng/vj trI
24. Miuc thu khai thác co s& vt chat cfla Nhà triro'ng
- Di vi thuê hi triRng, phông hQc:
+ Hi trung 300: 3.000.000 dong/buôi
+ PhOng h9p Ph Yen: 2.000.000 dng/bui
+ PhOng hçp Thun Thành: 1.500.000 dng/bui
+ PhOng hQp Song Công: 1.000.000 dng/bui
+ PhOng hQc lan có diu hOa: 750.000 dng/bui
+ PhOng hQc nhO có diu hOa (2-3 gian): 300.000 dng/bui
+ PhOng h9c theo tháng (không bao grn chi phi din, nuâc): 3.000.000
dng/tháng.
- Di vài phOng khách (ttng 7 k tue xá nuOc ngoai):
+ Thuê theo tháng (dành cho sinh viên/h9c viên nuâc ngoài dào tto ngän hmn):
• PhOng do'n: 3.000.000 dng/phOng/tháng
lieu

lieu

lieu:

lieu

lieu

lieu

lieu

lieu

lieu

lieu:

lieu

• Phông dôi: 4.000.000 dng/phOng/tháng
+ Thue theo ngày (dành cho giáo vien, khách Nhà truang):
• PhOng do'n: 300.000 dng/phOng/ngày
• PhOng dôi: 400.000 dng/phOng/ngay

0'

- Di vOi phOng thI nghiern cüa Nhà trung: Thirc hin theo phê duyt riêng cüa Hiu
tru1ng.
25. Kinh phi to chirc giãng dy vã hyc tp mon giáo ditc quc phong và an ninh
ti Lng So'n
- Thuê xe cho sinh viên 2 1uçt HN-LS: Trithng hçp nAy Hiu trithng quyêt djnh
- Tin An sinh viên ti Lang Son: Trung hçip nAy Hiu trung quyt djnh
- Thuê quAn tu trang GDQP vA an ninh: 140.000 dông/sinh viên
- L phi k tiic xA Lang Son: 70.000 dông/sinh viên
26. L phi k tñc xá
- Nhà Dl, D2 k tüc xA khu A:
+ PhOng lan (3-6 ngithi): 1.350.000 dng/phOng/thang
+ Phông nhó (3-4 nguo'i): 1.200.000 dng/phông/thang
-NhAD3ktilcxAkhuB:
+ PhOng lan (3-5 nguii): 1.500.000 dng/phOng/thAng
- NhA D4 k tue xA khu B:
+ Phông nhô (3-5 nguô'i): 1.200.000 dông/phông/thAng
-KtücxáLng Son:
+ Thuê theo ngày:
• Sinh viên chInh quy (din nuOc chi trA theo th?c t): 12.000
dông/nguôi/ngAy dêrn;
• Sinh viên he VLVH (diên nuâc chi trA theo time th): 15.000
dông/nguOi/ngAy dêm;
+ Thuê theo tháng:
• Sinh viên chInh quy (din nuâc chi trã theo thirc th): 150.000
dông/nguii/thAng;
• Sinh viên he VLVH (cliên rnxâc chi trA theo thre tb): 180.000
dông/nguai/thAng;
27. PhI trông, gill xe dip, xe may, ô tO
- Theo tháng:
+ Xe mAy: 120.000 dng/xe/tháng;
+ Xe may din hotc xe dp din: 100.000 dng/xe/thAng;
+ Xe c1p: 80.000 dông/xe/thang;
+ O to: 800.000 dông/xe/thAng.
- Theo luo't:
+ Xe mAy hotc xe mAy din: 3.000 dng/xe/hrç't;
+ Xe dtp ho.c xe dip din: 2.000 dng/xe/1uct;
28. L phi dAng bAi trên t*p chi Khoa hQc K5 thut MO - DIa chat:
Miirc thu: 600.000 dng/bai.

