
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐĂNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    64/TB-CĐYT Bình Dương, ngày 17  tháng 2  năm 2023 

 
THÔNG BÁO  

(V/v: Thu học phí học kỳ  năm học 2022- 2023) 
 

 Căn cứ công văn 4515/UBND-KTTH ngày 9/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về 
việc các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo 
dục; Quy định số 667/QĐ-CĐYT ngày 27/12/2022 quy định mức thu học phí năm học 
2022-2023. Căn cứ kế hoạch giảng dạy. 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương thông báo đóng học phí như sau:. 

I. Thu học phí: học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy chưa nộp học phí năm học 
2022 -2023 (HSSV đăng nhập website: online.cdytbinhduong.edu.vn/ để biết số tiền phải 
nộp hoặc tương tác Zalo https://zalo.me/cdytbd , nếu có thắc mắc liên hệ Phòng kế toán). 

II. Thời hạn: trước ngày 31/03/2023. 

IV. Phương thức:   

a. Dùng App NH quét mã QR nộp tiền trực tuyến (Không tốn phí) qua 2 bước: 

Bước 1: truy cập https://e-bills.vn/pay/cdytbinhduong nhập MÃ SV bấm TÌM KIẾM, 
chọn VNPAY, chọn 1 trong 2 chức năng: chọn THANH TOÁN để nộp TOÀN BỘ PHÍ 
HỌC KỲ /hoặc chọn NỘP TIỀN (nhập SỐ TIỀN cần nộp) để nộp TỪNG PHẦN HỌC PHÍ 
để tạo mã QR (chụp ảnh mã QR) 

Bước 2. Mở App Ngân Hàng quét mã QR ở B1 và xác thực thanh toán.  

b. Chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, 
số: 65010006688660- nội dung: Tên HSSV- mã SV. 

c. Tại Phòng kế toán: nộp tiền mặt hoặc sử dụng thẻ ATM. 

 Sau thời gian quy định trên, HSSV nợ học phí sẽ bị xử lý theo Quy định. Phòng Tài 
chính Kế toán phối hợp với Phòng Công tác HSSV, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, 
Giáo viên chủ nhiệm và toàn thể HSSV nhà trường biết để thực hiện./. 

Hiệu trưởng 

(Phó Hiệu trưởng đã ký) 
    Đỗ Văn Trang 

Nơi nhận: 
- Lưu VT, kế toán, Phòng CT HSSV; 
- Website trường, Bảng thông báo.     

Dùng App Zalo quét mã QR 
bấm “Quan tâm”  

 

Truy cập https://e-
bills.vn/pay/cdytbinhduong 

 

Tài khoản học phí: 
65010006688660 

 


