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THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG  

GỬI SINH VIÊN VÀ QUÝ VỊ PHỤ HUYNH  

 

Thân gửi các em Sinh viên! 

Kính gửi Quý vị Phụ huynh sinh viên! 

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế là 

địa chỉ đào tạo bậc đại học và sau đại học khối ngành khoa học sức khỏe có uy tín của khu 

vực Miền Trung – Tây nguyên và cả nước. Trong những năm qua, Nhà trường đã tích cực 

đổi mới các chương trình đào tạo theo hướng giảng dạy tích hợp, dựa trên năng lực theo 

hướng hội nhập quốc tế, nhằm tạo ra năng lực chuyên môn tốt cho sinh viên khi tốt nghiệp; 

đầu tư hệ thống các phòng thực hành phục vụ cho việc dạy và học, duy trì một môi trường 

giáo dục lành mạnh, phục vụ hữu hiệu cho việc học tập, rèn luyện và chăm lo cho tất cả 

người học. Từ năm 2018, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa 

Kỳ, hai chương trình đào tạo Y khoa và Răng - Hàm - Mặt của Nhà trường đã được đổi mới 

toàn diện theo hướng hiện đại, tiệm cận với tiêu chuẩn giáo dục y khoa quốc tế, làm nền 

tảng vững chắc để tiếp tục đổi mới chương trình tất cả các ngành khác ở bậc đại học và các 

chương trình sau đại học của Nhà trường trong những năm tiếp theo. 

Công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định các chương trình đào tạo 

đã được Nhà trường chú trọng và liên tục triển khai. Tháng 03/2017 Nhà trường được công 

nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn cấp quốc gia; 

đến tháng 10/2019 các ngành đào tạo Dược học, Cử nhân điều dưỡng và Cử nhân y tế công 

cộng được công nhận đạt chuẩn chất lượng chương trình. Tháng 06/2022 vừa qua Nhà 

trường đã tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (2022 - 2027) 

với các kết quả ban đầu rất khả quan. 

Với sứ mạng đã được giao phó và trách nhiệm với xã hội, cũng như góp phần vào 

công cuộc hội nhập quốc tế của nền giáo dục nước nhà, trong thời gian đến Nhà trường sẽ 

tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên, đổi mới các chương trình đào tạo theo hướng giảng 

dạy tích hợp dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, triển khai mạnh mẽ công tác kiểm 

định chất lượng giáo dục; đặc biệt là chiến lược tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất: trang 

bị các phương tiện dạy và học hiện đại, đặc biệt là hệ thống phòng thí nghiệm và phòng 

thực hành kỹ năng tiền lâm sàng (skills-labs), hệ thống máy móc phương tiện phục vụ đào 

tạo thực hành và công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, 

nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin - mạng WiFi trong toàn Trường, tiếp tục tăng cường 

cơ sở dữ liệu số hóa phục vụ cho việc dạy và học, lắp đặt hệ thống máy điều hòa nhiệt độ 

tại tất cả các giảng đường, tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới các cơ sở thực hành của 

Trường... Để thực hiện tốt những giải pháp này cần có sự đầu tư trọng điểm về kinh phí và 

đảm bảo việc vận hành một cách hiệu quả. 

Trong nhiều năm qua, Nhà trường đón nhận sinh viên nhập học đến từ nhiều vùng 

miền trong cả nước, với một tỷ lệ rất lớn đến từ khu vực Miền Trung và Tây nguyên, khu 

vực có điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong hơn 2 năm vừa qua 

chịu ảnh hưởng lớn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.  



Từ năm 2022, Nhà trường đã được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, là 

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, theo Quyết định số 399/QĐ-

BGDĐT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/8/2021 và có 

hiệu lực từ ngày 15/10/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tại cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo 

đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì mức học phí có 

thể được xác định tối đa bằng 2 đến 2,5 lần mức trần học phí của cơ sở giáo dục đại học 

công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với từng khối ngành và từng năm 

học.  

Thực hiện lộ trình học phí giai đoạn 2022 – 2026 được quy định tại Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP, tham chiếu các mức học phí năm học 2022 – 2023 của các cơ sở giáo dục 

đại học khối ngành khoa học sức khỏe trong toàn quốc đã được công bố, Hội đồng Trường 

đã họp và quyết định mức học phí đối với sinh viên mới nhập học năm học 2022-2023 ở 

mức 1,33 lần so với mức học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm 

chi thường xuyên. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế Việt Nam hiện đang chịu các ảnh 

hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, để thực hiện trách nhiệm xã hội của đơn vị giáo dục đại 

học công lập, nhằm chia sẻ khó khăn và giảm bớt gánh nặng tài chính đối với Quý vị Phụ 

huynh và sinh viên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường quyết định giảm 

mức thu học phí nói trên từ 15% - 20% tùy theo từng ngành học. Học phí đối với sinh viên 

đã nhập học trước năm 2022 thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Mức học phí cụ 

thể cho năm học 2022-2023 vui lòng xem tại Quyết định số 2788/QĐ-ĐHYD ngày 20 tháng 

7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế.       

Nhà trường đảm bảo thực hiện trích tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí nêu trên để làm 

quỹ xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, luôn tích cực vận động các nguồn 

học bổng tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn với kinh phí từ 3,0 tỷ - 3,5 

tỷ đồng mỗi năm học, hỗ trợ tối đa các thủ tục cho sinh viên có nhu cầu vay vốn tín dụng 

ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương, thực hiện xét miễn giảm học phí và các 

chế độ chính sách khác cho sinh viên theo đúng các quy định của Nhà nước. Trong thời 

gian đến, căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu 

có), Nhà trường sẽ có các điều chỉnh cần thiết, bảo đảm phù hợp với các chính sách và quy 

định của Nhà nước. 

Nhà trường mong muốn nhận được sự đồng hành và chia sẻ từ Quý vị Phụ huynh và 

các em sinh viên trong hiện tại cũng như tương lai, từ đó xây dựng môi trường học thuật  

tốt nhất cho sinh viên thuộc khối ngành khoa học sức khỏe có thể học tập, rèn luyện, nghiên 

cứu khoa học và hội nhập quốc tế; đảm bảo cho sinh viên của Nhà trường có đủ năng lực 

tham gia vào thị trường nhân lực lao động chất lượng cao, có tính cạnh tranh trong nước và 

quốc tế. 

Thay mặt Ban Giám hiệu và toàn thể giảng viên, viên chức và người lao động của Nhà 

trường, Thầy chúc các em sinh viên vững tin, tích cực và chủ động trong học tập, rèn luyện 

để luôn đạt được kết quả tốt nhất. 

Chào thân ái! 

                   Hiệu trưởng 

 

 

 

             GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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