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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Quy định mức giảm học phí chuẩn 
 

CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Võ Trường Toản; 

Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg 

ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;  

Xét đề nghị của Hiệu trưởng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức giảm Học phí chuẩn (không bao gồm các khoản lệ phí 

nhập học, tiền đồng phục, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn) cụ thể như sau: 

1. Giảm 5% học phí chuẩn đối với sinh viên ngành Y khoa, ngành Dược học nếu 

thuộc trường hợp cha/con, mẹ/con, vợ/chồng, anh/chị/em ruột cùng học tại trường 

hoặc có cha/con, mẹ/con, vợ/chồng, anh/chị/em ruột đã tốt nghiệp tại trường. 

2. Giảm 10% học phí chuẩn đối với sinh viên các ngành Kinh tế, Văn học nếu 

thuộc trường hợp cha/con, mẹ/con, vợ/chồng, anh/chị/em ruột cùng học tại trường 

hoặc có cha/con, mẹ/con, vợ/chồng, anh/chị/em ruột đã tốt nghiệp tại trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ 1 năm học 2018-2019 và thay 

thế Quyết định 140/QĐ-HĐQT-KH-TC ngày 26/07/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị Trường Đại học Võ Trường Toản. 

Điều 3. Hiệu trưởng và các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KH-TC, TCHC. 
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Dương Đăng Khoa 

 


