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QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC THU LỆ PHÍ XÉT TUYỂN 

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 

 
Thực hiện Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Đại 

học Thái Nguyên; Căn cứ theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

 Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ 

chính quy năm 2016; 

 Căn cứ Công văn số 2229/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/5/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016; 

Công văn số 1040/KTKĐCLGD ngày 23/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị cho xét tuyển vào ĐH, CĐ 

sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016. 

Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên quy định cụ thể về mức thu và 

phương thức thu lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 như sau: 

1. Mức thu lệ phí xét tuyển 

Mức thu: 30.000 đồng/hồ sơ đăng ký xét tuyển.  

2. Phương thức thu lệ phí xét tuyển 

2.1. Đăng ký xét tuyển trực tiếp 

Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển tại Trường Đại học Y Dược - 

Đại học Thái Nguyên (địa chỉ: Số 284 - Đường Lương Ngọc Quyến – Thành phố Thái 

Nguyên). 

2.2. Đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện 

Thí sinh đến các Bưu điện trên toàn quốc để chuyển hồ sơ và lệ phí xét tuyển về 

Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên theo hướng dẫn của Bưu điện. 

2.3. Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) 

Sau khi hoàn thành đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến (online), thí 

sinh đến các điểm giao dịch của Ngân hàng hoặc Bưu Điện để gửi lệ phí xét tuyển về 

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên theo thông tin sau: 

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi 

nhánh Thái Nguyên 

+ Số tài khoản: 39010000862179 

+ Nội dung chuyển tiền cần ghi rõ và đầy đủ các thông tin như sau:  

     ĐKXT 2016 - Số báo danh - họ và tên - ngày tháng năm sinh 

Ví dụ: "ĐKXT 2016 - QSK000125 - Nguyễn Văn C - 07/12/1998" 

3. Điện thoại liên hệ của nhà trừờng: 0280 3854500/ 0942994995 (gặp đ/c Nga ). 

Ghi chú: Thí sinh sau khi đăng ký xét tuyển phải nộp đầy đủ lệ phí xét tuyển 

theo đúng thời hạn và quy định thì mới đủ điều kiện để xét tuyển. 


