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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           Số: 2113 /KHTC                     

Hà Nội, ngày 14  tháng 6  năm 2007 

Về việc Hướng dẫn chi tiết chế độ thu  
và sử dụng lệ phí tuyển sinh sau đại học 

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo sau đại học trực thuộc ĐHQGHN 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã có công văn số 948/KHTC ngày 15/3/ 
2007 về việc  hướng dẫn chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) sau 
đại học tại các cơ sở đào tạo sau đại học trực thuộc ĐHQGHN. Để tạo điều kiện thuận lợi 
cho các đơn vị trong quá trình thực hiện, ĐHQGHN hướng dẫn chi tiết thêm Mục 3.1 về 
việc quản lý và sử dụng lệ phí tuyển sinh sau đại học tại công văn nói trên như sau: 

3.1.1. Về lệ phí đăng ký dự thi 

Các đơn vị đào tạo sau đại học có thí sinh đăng ký dự thi sau đại học trực tiếp thu lệ 
phí đăng ký dự thi và sử dụng số lệ phí thực tế thu để chi phí cho việc tổ chức cho thí sinh 
đăng ký dự thi và các hoạt động tuyển sinh sau đại học của đơn vị. 

3.1.2. Về lệ phí dự thi 

a/ Đối với các đơn vị đào tạo sau đại học trực tiếp thu lệ phí dự thi nhưng không tổ 
chức Hội đồng tuyển sinh, chuyển tổng số lệ phí dự thi thực tế thu được cho các Hội đồng 
tuyển sinh của các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, sau khi giữ lại 0,5% tổng số thực thu để hỗ trợ 
chi cho các hoạt động tuyển sinh, quản lý thu tại đơn vị. 

b/ Các Hội đồng thi tuyển sinh các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ chuyển khoản kinh phí 
30.000 đồng / thí sinh thực tế dự thi về Khoa Sau đại học, làm đầu mối quản lý và chi phí 
cho các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra công tác tuyển sinh sau đại học 
và các hoạt động khác của Ban chỉ đạo tuyển sinh sau đại học ĐHQGHN. 

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. 

 
          TL. GIÁM ĐỐC 
   TRƯỞNG BAN KHTC 

                   (đã ký) 
Nơi nhận: 

- Như trên       
- Giám đốc, các PGĐ (để báo cáo) 
- Các ban chức năng có liên quan 
- Lưu VP, Ban KHTC (2 bản)                                          Phạm Văn Ngọc 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Số: 948 /KHTC                                   

Hà Nội, ngày 15 tháng  3  năm 2007 

HƯỚNG DẪN  
Chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)  

sau đại học tại các cơ sở đào tạo sau đại học trực thuộc ĐHQGHN 

 

Căn cứ Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001, số 19/2002/QĐ- 
BGD&ĐT ngày 9/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và sửa đổi, 
bổ sung Quy chế tuyển sinh sau đại học;  

Căn cứ Thông tư số 28/2003/TTLT/BTC-BGDĐT của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục 
và Đào tạo ngày 04/04/2003, quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí 
tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Quyết định số 15/ĐT ngày 9/2/2004 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy 
chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN; 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện 
chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) sau đại học như sau: 

I. Đối tượng áp dụng 

Thí sinh thực tế đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học vào các cơ sở đào tạo sau đại 
học trực thuộc ĐHQGHN hoặc do các cơ sở đào tạo ngoài ĐHQGHN gửi dự thi tại các 
Hội đồng thi tuyển sinh sau đại học của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. 

II. Mức thu lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) sau đại học 

2.1. Dự thi tuyển sinh sau đại học trong nước 

2.1.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 50.000 đồng/ thí sinh, kể cả thí sinh thuộc đối tượng 
được xét chuyển tiếp sinh. 

2.1.2. Lệ phí dự thi 

a) Dự thi đào tạo trình độ thạc sỹ: 300.000 đồng/thí sinh/ dự thi 3 môn; 

b) Dự thi đào tạo trình độ tiến sỹ: 

- Thí sinh dự thi đã có bằng thạc sỹ: 300.000 đồng/thí sinh/ dự thi 3 môn; 

- Thí sinh dự thi chưa có bằng thạc sỹ: 500.000 đồng/thí sinh/ dự thi 5 môn; 
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c) Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, nhưng Hội đồng tuyển sinh vẫn phải thực 
hiện các thủ tục thẩm định, xét tuyển liên quan hồ sơ của thí sinh và các công tác tổ chức 
kỳ thi. Lệ phí dự thi được giảm 50.000 đồng/ thí sinh. 

2.2. Dự thi tuyển sinh sau đại học đi đào tạo ở nước ngoài bằng NSNN 

2.2.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 50.000 đồng/ thí sinh 

2.2.2. Lệ phí dự thi 

a) Dự thi đào tạo trình độ thạc sỹ: 400.000 đồng/ thí sinh/ dự thi 3 môn; trong đó, lệ 
phí dự thi môn ngoại ngữ: 200.000 đồng/ thí sinh. 

b) Dự thi đào tạo trình độ tiến sỹ: 

- Thí sinh dự thi đã có bằng thạc sỹ: 400.000 đồng/thí sinh/ dự thi 3 môn; trong đó, 
lệ phí dự thi môn ngoại ngữ: 200.000 đồng/ thí sinh. 

- Thí sinh dự thi chưa có bằng thạc sỹ: 600.000 đồng/thí sinh/ dự thi 5 môn; Trong 
đó, lệ phí dự thi môn ngoại ngữ: 200.000 đồng/ thí sinh. 

c) Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, nhưng Hội đồng tuyển sinh vẫn phải thực 
hiện các thủ tục thẩm định, xét tuyển liên quan về hồ sơ của thí sinh và các công tác tổ 
chức kỳ thi. Lệ phí dự thi được giảm 150.000 đồng/ thí sinh. 

III. Quản lý và sử dụng lệ phí tuyển sinh sau đại học 

3.1. Hội đồng thi tuyển sinh các Trường Đại học KHTN, Trường Đại học 
KHXH&NV, Trường Đại học Ngoại ngữ chuyển khoản kinh phí 30.000 đồng/ thí sinh 
thực tế dự thi sau đại học về Khoa Sau đại học, làm đầu mối thực hiện quản lý và chi phí 
cho các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra công tác tuyển sinh sau đại học 
và các hoạt động khác của Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Sau đại học ĐHQGHN; chuyển khoản 
kinh phí 0,5% tổng số thu cho các đơn vị đào tạo sau đại học trực tiếp thu lệ phí nhưng 
không tổ chức Hội đồng tuyển sinh. 

3.2. Các đơn vị đào tạo sau đại học chuyển khoản kinh phí 20.000 đồng/ thí sinh 
thuộc đối tượng xét chuyển tiếp sinh sau đại học về Khoa Sau đại học làm đầu mối quản 
lý và chi phí cho các công tác của Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Sau đại học; 

3.3. Việc quản lý và sử dụng lệ phí tuyển sinh sau đại học của các đơn vị trực thuộc 
ĐHQGHN, trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh sau đại học, được thực hiện theo đúng 
các quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN. 

IV. Tổ chức thực hiện 

4.1. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, áp dụng đối với các kỳ thi tuyển 
sinh sau đại học của ĐHQGHN. 
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4.2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về ĐHQGHN 
(Ban Kế hoạch Tài chính) để xem xét và nghiên cứu giải quyết. 

  TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG BAN KHTC 

Nơi nhận:         (đã ký)  
- Giám đốc, các PGĐ (để b/c)        
- Các đơn vị đào tạo SĐH trực thuộc ĐHQGHN; 
- Các ban chức năng có liên quan; 
- Lưu KHTC, VP     

                                                              
Phạm Văn Ngọc 

 
 

 


