
1. Thạc sỹ

Chuyên 

ngành kế toán

Chuyên ngành 

còn lại

1 490,000 585,000

2 735,000 877,500

2. Đại học chính quy, song bằng

ĐH7, 8 ĐH9, 10

Kế toán 301,500 294,700

Luật 301,500 294,700

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 360,000 351,900

Công nghệ kỹ thuật môi trường 360,000 351,900

Công nghệ thông tin 360,000 351,900

Khí tượng và khí hậu học 360,000 351,900

Khoa học đất 360,000 351,900

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 360,000 351,900

Kỹ thuật trắc địa bản đồ 360,000 351,900

Quản lý biển 360,000 351,900

Quản lý đất đai 360,000 351,900

Kỹ thuật địa chất 360,000 351,900

Quản lý tài nguyên và môi trường 360,000 351,900

Quản lý tài nguyên nước 360,000 351,900

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 360,000 351,900

Quản trị kinh doanh 360,000 351,900

Thuỷ văn học 360,000 351,900

Bất động sản 360,000 351,900

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 360,000 351,900

Học phí học lại, học cải thiện điểm, học tiến độ nhanh 

trong học kỳ phụ

Mức thu 

(đồng/1 tín chỉ)

Nội dungTT Ngành

  MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021

(Đính kèm Quyết định số:                /QĐ-TĐHHN, ngày          tháng        năm 2020)

TT Nội dung

Học phí kỳ chính, Học phí học lại, học cải thiện điểm, 

học tiến độ nhanh  trong học kỳ chính

Mức thu (đồng/1 tín chỉ)

Học phí kỳ 

chính, Học phí 

học lại, học cải 

thiện điểm, học 

tiến độ nhanh  

trong học kỳ 

chính

1
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ĐH7, 8 ĐH9, 10

Logistic và quản trị chuỗi cung ứng 360,000 351,900

Marketing 360,000 351,900

Quản trị khách sạn 360,000 351,900

Ngôn ngữ Anh 360,000 351,900

Sinh học ứng dụng 360,000 351,900

Kế toán 452,300 442,100

Luật 452,300 442,100

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 540,000 527,900

Công nghệ kỹ thuật môi trường 540,000 527,900

Công nghệ thông tin 540,000 527,900

Khí tượng và khí hậu học 540,000 527,900

Khoa học đất 540,000 527,900

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 540,000 527,900

Kỹ thuật trắc địa bản đồ 540,000 527,900

Quản lý biển 540,000 527,900

Quản lý đất đai 540,000 527,900

Kỹ thuật địa chất 540,000 527,900

Quản lý tài nguyên và môi trường 540,000 527,900

Quản lý tài nguyên nước 540,000 527,900

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 540,000 527,900

Quản trị kinh doanh 540,000 527,900

Thuỷ văn học 540,000 527,900

Bất động sản 540,000 527,900

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 540,000 527,900

Logistic và quản trị chuỗi cung ứng 540,000 527,900

Marketing 540,000 527,900

Quản trị khách sạn 540,000 527,900

Ngôn ngữ Anh 540,000 527,900

Sinh học ứng dụng 540,000 527,900

Học phí học lại, 

học cải thiện 

điểm, học tiến độ 

nhanh  trong học 

kỳ phụ

2

Ngành
Mức thu (đồng/1 tín chỉ)

Học phí kỳ 

chính, Học phí 

học lại, học cải 

thiện điểm, học 

tiến độ nhanh  

trong học kỳ 

chính

1
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3. Đại học liên thông chính quy

LĐH7, 8 LĐH9,10

Công nghệ kỹ thuật môi trường 351,000 351,000

Công nghệ thông tin 417,900 365,600

Kế toán 306,300 300,000

Khí tượng và khí hậu học 358,200 381,500

Kỹ thuật trắc địa bản đồ 344,100 365,600

Quản lý đất đai 351,000 381,500

Quản lý tài nguyên môi trường 417,900 390,000

Thuỷ văn học 365,600 358,200

Công nghệ kỹ thuật môi trường 526,500 526,500

Công nghệ thông tin 626,900 548,400

Kế toán 459,500 450,000

Khí tượng và khí hậu học 537,300 572,300

Kỹ thuật trắc địa bản đồ 516,200 548,400

Quản lý đất đai 526,500 572,300

Quản lý tài nguyên môi trường 626,900 585,000

Thuỷ văn học 548,400 537,300

4. Hệ vừa làm vừa học

4.1. Liên thông từ Trung cấp lên đại học

TT Nội dung Ngành

Khí tượng và khí hậu học

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

Thuỷ văn học

Quản lý đất đai

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Khí tượng và khí hậu học

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

Thuỷ văn học

Quản lý đất đai

Công nghệ kỹ thuật môi trường

2

Học phí học lại, 

học cải thiện 

điểm, học tiến độ 

nhanh trong học 

kỳ phụ

1

Học phí kỳ 

chính, Học phí 

học lại, học cải 

thiện điểm, học 

tiến độ nhanh  

trong học kỳ 

chính

Học phí kỳ chính

Học phí học lại 

trong học kỳ phụ

Mức thu 

(đồng/1 tín chỉ)

1

792,900

866,000

Nội dungTT Ngành

Mức thu 

(đồng/1 tín chỉ)

535,100

619,400

487,500

528,600

577,300

802,700

929,100

731,3002
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4.2. Liên thông từ Cao đẳng lên đại học

ĐLV7, 8 ĐLV9, 10

Công nghệ kỹ thuật môi trường 526,500 526,500

Quản lý đất đai 526,500 526,500

Khí tượng và khí hậu học 537,200 526,500

Kỹ thuật trắc địa bản đồ 516,200 516,200

Thuỷ văn học 548,400 572,300

Quản lý tài nguyên và môi trường 626,800 626,800

Công nghệ kỹ thuật môi trường 789,800 789,800

Quản lý đất đai 789,800 789,800

Khí tượng và khí hậu học 805,800 789,800

Kỹ thuật trắc địa bản đồ 774,300 774,300

Thuỷ văn học 822,600 858,500

Quản lý tài nguyên và môi trường 940,200 940,200

4.3. Hệ đại học 

TT Nội dung Ngành

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý đất đai

Khí tượng và khí hậu học

Thuỷ văn học

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý đất đai

Khí tượng và khí hậu học

Thuỷ văn học

Học phí kỳ 

chính, Học phí 

học lại, học cải 

thiện điểm, học 

tiến độ nhanh  

trong học kỳ 

chính

1

810,000

Mức thu 

(đồng/1 tín chỉ)Nội dungTT Ngành

Học phí kỳ chính1

2

540,000

540,000

540,000

540,000

540,000

Học phí học lại 

trong học kỳ phụ

Mức thu (đồng/1 tín chỉ)

810,000

810,000

810,000

Học phí học lại, 

học cải thiện 

điểm, học tiến độ 

nhanh  trong học 

kỳ phụ

2

810,000
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