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S:AO97  /TB-DHHHVN Hal Phông, ngày O5 tháng,9 nàm 2022 

THÔNG BAO 
ye vic thu phi Báo him y t HSSV nàm 2023 

vã nhàc llch  thu hçc phi hQc k I nàm hQc 2022- 2023 

KInh gi1i: 

- Các PhOng: KH-TC, Dào tao, CTSV; 

- Các Khoa/ Viên có sinh viên; 
- Sinh viên dai  h9c chInh quy toàn Trung. 

Th?c hin Cong van so 1583/BHXH-QLT ngày 02/8/2022 cUa Bão him xä hi 

TP. Hãi PhOng v vic trin khai cong tác thu Bâo him y t HSSV nãm hQc 2022-2023 

vâ Thông báo s 966/TB-DHHHVN-ET ngày 10/8/2022 v vic Ké hoach dang k hc 

phn cho h9c kS'  I nãm h9c 2022-2023, Nhà trthng thông báo thu phi Bâo him y tê 

HSSV, dng thO'i luu SV v ljch thu hçc phi nhu sau: 

1. Thu phi Bão hiêm y tê HSSV näm 2023 

1.1.Mtrcthu 

Mirc phi BHYT = 1.490.000 dx 4,5% x 12 thãng x 70% = 564.000 d. 

(So' tin bcng chTh Nám tram sOu mu'cli bn nghln &3ng chcn). 

Liru : Nêu sinh viên (SV) d có the BHYT tir nãm 2018 tri di thI sau khi SV 

np phi BHYT, the BHYT nay sê dugc kich hoat si:r diing tip. 

1.2. Tho'i han thu 

Nha tnring thu phi Bâo hirn y t HSSV nãrn 2023 cñng vó'i 1ich thu h9c phi hçc 

k' I nãm hoc 2022-2023. 

2. Llch  thu hQc phi hQc k)' I näm hQc 2022-2023 

2.1. Np h9c phi chinh thirc 

- Np hQc phi chInh thc (tfr 13/9/2022 dn 08/10/2022): 

- Sinh viên h dai  h9c chinh quy chixang trInh dai  trà np hQc phi online theo 
hrn9ng dn tai Phii 1ic cña Thông báo nay. 

- Sinh viên các CTDT chit krçmg cao va lap ch9n dong h9c phi tti Ban Tãi chInh 
(phong 213 Nha A4) hotc chuyn khoân vào tài khoân Vin Dão tao  Chat krqng cao. 



- Sinh viên có 1 do dc bit lam dcm xin np chm hQc phi và xin xác nhn cüa 

Ban chü nhim KhoaNin np v PhOng Cong tác sinh viên trirrc ngày 05/10/2022 d 

báo cáo Ban giám hiu cho phép dóng h9c phi chm. 

- Nç5p hQc phi b sung (tr 10/10/2022 dn 14/10/2022): SV có ten trong danh 

sách np hçc phi chrn, np h9c phi trirc tip tti phOng K hotch - Tài chInh (PhOng 

109 Nhà Al). Sau ngày 14/10/2022, nhüng SV chua np hQc phi së không có ten trong 

Bang theo dOi k& qua hçc tp và bj dirn F tht ca các h9c phAn SV dä dang k. H9c phi 

nc dixcc chuyk sang h9c kS'  tip theo. 

2.2. Cp nht vã in bang theo döi kt qua h9c tp 

- Giáo v1i Khoa/Vin in Bang theo dOi kt qua h9c tp tm thai vào du h9c kS' 

và in ban chjnh thirc (khong có ten sv ng hçc phi, rut h9c phn) vào tun thir 6 cüa hçc 

k' d gi'ri cho Trueing B mon. 

- Du tu.n hoc thir 7, SV không cO ten trong Bang theo dOi kt qua h9c tp chInh 

thirc dn PhOng Dào tto d kirn tra k& qua dang k và h9c phi. Giãng viên không ghi 

them ten sv vào danh sách lap h9c phn chInh thirc. 
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Phu tue 
Các phu'ong thirc nIp hQc phi hçc ky I nàm hQc 2022-2023 

* Cách 1. Thanh toán bang chuyn khoàn: 

SV chuyn khoãn vào tài khoân cña Trung tti HDBank theo thông tin ciii th sau: 

Ten tài khoãn: Tru?ng Di h9c Hang hâi Vit Narn 

So tài khoân: 099704070799999 

Ngân hang: HDBank 

(Ngan hang TMCP Phát trin TP. H ChI Minh — CN Hái Phong) 

Nidung: H9vàtên-MàSV-HPk' 1 

(VI dii: Nguyen Van A - 88888 - HP ky 1) 

Trong thñ gian dóng h9c phi, d tránh tInh trang sai sot sinh viên hxu : 

- Tra ci'ru s tin phâi np trên trang https://dktt.vimaru.edu.vn  

- Nhp dng thông tin: S tin phãi np, s tài khoân, nôi dung thanh toán. 

* Cách 2 . Uy quyn cho HDBank thanh toán tir dng: 

- SV dn HDBank Hãi PhOng lam thñ tiic üy quyn cho HDBank thirc hin trIch 
my tir dng tài khoãn ti HDBank dê np h9c phi. 

- Trong th?i gian thu h9c phi theo thông báo cüa Nhà tnthng, HDBank ti,r dng 
trIch Nq tài khoãn cüa SV ngay khi tài khoãn CO dü so dir khã ding. 

Trong do: Sé dir khã ditng = S tin hçc phi phâi np + S du tôi thiu duy trI tài 
khoãn 50.000 dông + PhI djch vi,i chi h theo Biêu phi cüa HDBank (hin tai  là 1.100 
dOng/ 1 giao djch, d bao gôm VAT 10%) 

- Nu s du tài khoãn nhO hon (<) S du khã diing, HDBank không tiy dng thirc 
hin duc giao djch üy quyên thu h9c phi. Khi do dirçic xác djnh SV chua np h9c phi. 

* Cách 3. Thanh toan qua Ebanking HDBank: 

- Tài khoãn cUa SV hoc nguè'i than dä däng k sir diing djch viii ebanking tti 
HDB ank 

Thixc hiên theo cãc buO'c: 

Bucc 1: Truy cp https://ebanking.hdbank.vn, nhp chInh xác Ten däng nhp và 
Mt khau 

Bithc 2: Ch9n "Djch vii thanh toán" - "Thanh toán hóa don" - "Thanh toán 
h9c phi" 

Buâc 3: Tai  rniic "Nhà cung cp djch vi" ch9n "Vimaru — thanh toán h9c phi" 

Buc 4: Nhp mä sinh viên 

Brn9c 5: Nhp ni dung: Ho và ten - M SV - HP 1 (VI diy: Nguyen Van A - 
88888 - HP ky 1) 



Bijrc 6: Nhn "Tiêp tc", h thng hin thj h9c phi cüa các k' và dài tir dng tick 
"Chon thanh toãn", bó chçn các kS'  cfl, chi hja chQn kS'  can dóng va nhân "Tiêp tiic" 

Buâc 7: Nhp ma xac thirc OTP (duc tao  trên Mobile Banking cüa Khách hang 
hotc ma. OTP nhn tin nhän SMS güi den so din thoai dang k) vao ô "Xác nhn" và 
nhân "Dong p", h thông sê thirc hic giao djch theo thông tin h9c phi da 1ira chçn 

* Cách 4. Thanh toán ti quy giao dlch  HDBank: 

SV hotc ngiRñ than np h9c phi trirc tip tai  các dim giao djch cüa HDBank 
trên toàn quôc, mang theo CCCD/CMND cüa Ngui np tiên, thông báo vâi Giao djch 
viên ye ni dung np hçc phi Trung Dai  h9c Hang hâi Vit Nam và Ma. SV d du?c 
hung uu dãi ye phi djch vu: 

- Dirn giao djch cüa HDBank tai  Hâi Phông: 

+ HDBank Hãi Phông: S 116 Nguyn Dt'rc Cãnh, Q.  Lê Chân, Hãi PhOng. 

+ HDBank Ngô Quyn: S 376 To Hiu, Q.  Lê Chân, Hâi PhOng. 

+ HDBank Lê Chân: S 116C Lwmg Khánh Thin, Q.  Ngô Quyn, Hãi PhOng. 

+ HDBank Hâi Däng: S 2 Lô 22A, Lê Hng Phong, Q.  Ngô Quyên, Hâi Phông. 

- Dirn giao djch cüa HDBank tai  các tinh, thành ph khác (tham khão trên 
website https://hdbank.com.vn). 

Các giao djch thanh toán tai  HDBank lien h vào gi hành chInh: Nguyn Thj 
Thanh Xuân — DT 0901580855 — Chuyên viên tu van djch vii Ngân hang, HDBank Hãi 
Phông, 116 Nguyn Diirc Cânh, Hâi Phàng. 
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