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KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN
Xin chào các bạn tân Sinh viên (SV) của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình
Dương. “Vừa mừng – vừa lo” đó là cảm giác chung của các Bạn và gia đình, mừng vì chúng ta
đã trải qua một kỳ thi căng thẳng và có được kết quả tốt để vào đại học. Tuy nhiên, song song
đó là những nỗi lo: Lo về cuộc sống mới phải sống tự lập, xa gia đình; môi trường học tập mới,
phương pháp học mới;… và quan trọng nhất là các khoản chi phí mà gia đình và các Bạn hẳn sẽ
rất băn khoăn.
Các vấn đề như xa gia đình, môi trường mới, phương pháp học mới,… thì khoảng 3 đến
6 tháng là các bạn có thể hòa nhập được ngay. Tuy nhiên, việc quản lý chi phí và thu nhập thì nó
sẽ theo chúng ta đến 4 năm học và cả cuộc sống sau khi tốt nghiệp ra trường. Chính vì vậy, nếu
chúng ta quản lý được tốt thu nhập và kiểm soát chi phí của mình thì chẳng những bản thân ta
không phải cứ mãi lo lắng về bệnh “Viêm màng túi” mà còn có thể chuyên tâm hơn trong việc
học tập để có kết quả tốt nhất. Hiểu được nỗi lo đó, Trung tâm Hỗ trợ SV và quan hệ với doanh
nghiệp của Trường đã có một cuộc khảo sát nhỏ và chia sẻ với các Bạn về các thức quản lý kế
hoạch tài chính của mình khi đã là tân SV.
Bên cạnh đó, thông tin này này cũng rất cần cho SV năm 2, 3, 4 để hoàn thiện hơn kỹ
năng kiểm soát chi phí của mình để sớm có sự chuẩn bị tốt khi tốt nghiệp ra trường và tìm việc
làm.
I. Chi phí: Khi học tập và sinh hoạt, các khoản chi phí tối thiểu phát sinh gồm:
1. Học phí: đây là khoản chi cố định hằng năm, được nhà trường thông báo ngay đầu
năm học mới.
ĐVT: đồng
Học phí 01 HK Hệ đào tạo chính quy
Ghi chú
Nhóm ngành
-Lệ
phí
nhập
học
Đại học
Cao đẳng
500.000/toàn
khóa,
SV
chỉ
1. Kỹ thuật – Công nghệ
6.000.000
4.700.000
đóng 1 lần.
2. Kinh tế - Quản trị
5.600.000
4.400.000
3. Dược

-

9.5000.000

- Tiền Đoàn phí và công
trình
thanh
niên
10.000/sv/hk

(Nguồn: Thông báo học phí năm học 2016-2017 – Phòng KHTC)
2. Sinh hoạt phí:
2.1. Ăn – uống: là khoản chi bắt buộc (ăn sáng, trưa và chiều), và đây là khoản đáng quan
tâm nhất vì nếu chúng ta chi cho khoản mục này quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới tài chính của
mình, còn nếu chi quá ít, quá tiết kiệm thì ăn không đủ dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe ->
ảnh hưởng đến việc học (Dự tính tiền ăn sáng 10 ngàn/suất, ăn trưa và ăn chiều là 15
ngàn/suất. Tiền nước uống là 2 bình 20 lít cho 1 tháng, giá mỗi bình là 15 ngàn. Mức cao được
chấp nhận là ăn sáng 12 ngàn/suất, ăn trưa và ăn chiều là 17 ngàn/suất, nước uống là 17
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ngàn/bình. Ăn vặt thì thỉnh thoảng chứ không thường xuyên và dự tính 1 tháng ăn vặt khoảng 15
lần cho mỗi lần là 5 ngàn đồng).
2.2. Ở (nhà trọ, ký túc xá bao gồm cả tiền điện, nước và vệ sinh,…) đến giai đoạn học đại
học thì hầu như chi phí này cũng bắt buộc sẽ phát sinh (ngoại trừ các Bạn có gia đình tại Bình
Dương và gần trường) việc căn nhắc chi như thế nào cho tiết kiệm cũng làm cho các bạn sinh
viên đau đầu (Đơn giá nhà trọ bình quân phòng 2 người là 800 ngàn, 4 người là 850 ngàn và 6
người là 900 ngàn/tháng; 1 phòng trọ ở thoải mái nhất là 4 người; Mức chi cao là khi ở 2
người. Đối với khoản mục điện nước (1 tháng bình quân 1 phòng 4 sinh viên sử dụng 20 khối
nước và 40 kw tiền điện; mức chi cao là 50kw tiền điện; Tiền nước 2.500/khối và tiền điện là
3.000 ngàn/kw. Dự kiến cho phòng 4 bạn; phòng 2 bạn điện nước tính bằng 1/2)
2.3. Di chuyển (Tiền xăng đối với các bạn SV đi xe gắn máy; tiền gởi xe khi đi học; Tiền
xe buýt đối với các bạn SV tham gia phương tiện công cộng, tiền vé xe về quê….) khoản chi này
ít được SV quan tâm, vì nó là một khoản chi khá tự nhiên, không có kế hoạch. Ví dụ xe hết xăng
là ta đổ xăng ngay mà không cần chờ đến có tiền mới đổ, và nó là khoản chi có sự dao động khá
lớn, đa phần các bạn sinh viên ai cũng sử dụng xe gắn máy và nhu cầu đi lại của mỗi bạn cũng
sẽ khác nhau. Điều này dẫn đến chi phí cho khoản này cũng khác nhau ở mỗi SV và đương
nhiên chúng ta sẽ chủ động kiểm soát và giảm khoản chi phí này (Đối với chi phí xăng xe: Ước
tính 1 bạn sinh viên 1 tháng học 22 ngày; Cự ly di chuyển bình quân từ chổ ở đến trường là
10km hoặc ít hơn; 1 lít xăng thì bình quân xe gắn máy đi được 40km. Vị chi 1 tháng các bạn
sinh viên tiêu tốn khoảng 5,5 lít xăng cho việc di chuyển, không tính các khoảng đi chơi và phát
sinh khác. Mức chi cao được tính khi SV đi làm thêm và ở mức là 7 lít xăng/tháng; Đơn giá
xăng A92 tạm tính ở giá bình quân là 15.600 đồng/lít (giá xăng cập nhật ngày 22/07/2016). Đối
với chi phí gởi xe: Đơn giá gởi xe của nhà trường là 2.000 ngàn/lượt. Mỗi bạn sinh viên ngày
học 2 buổi, 22 ngày/tháng; Mức cao là học 3 buổi/ngày tính thêm các buổi ngoại khóa hoặc
sinh hoạt ngoài giờ. Đối với các chi phí khác: đi xe buýt, về quê, đi siêu thị, nhớt xe…, ước tính
1 bạn SV 1 tháng chi cho khoảng này là 60 ngàn và mức cao là 100 ngàn)
2.4. Giao dịch và giải trí (Tiền card điện thoại, Tiền cước internet, Tiền mua sắm quần
áo, Tiền đồ dùng học tập; sách vở; phô tô tài liệu, Tiền cà phê với bạn bè, giải trí,…) đây là
khoản chi phí mà SV có thể ‘liệu cơm gắp mắm” phù hợp với hoàn cảnh tài chính gia đình (Đối
với các bạn sinh viên thì hoạt đông vui chơi giải trí tùy nhu cầu mỗi bạn, có bạn tiết kiệm thì đi
công viên, chạy bộ, đi thư viện đọc sách… thay vì cà phê tán gẫu với bạn bè. Ở đây chỉ tính cho
mức chi cao là 100 ngàn cho 1 SV mỗi tháng, còn mức thông thường là không tính, tiết kiệm là
chính. Riêng khoản tiền card điện thoại: tính toán bình quân tháng 1 bạn sinh viên chi 50 ngàn
cho tiền điện thoại và mức cao là 70 ngàn).
2.5. Học tập ngoại khóa (học ngoại ngữ, tin học,…) là một khoản chi cũng cần thiết bổ
trợ để nâng cao kỹ năng cho SV. Học ngoại ngữ, tin học,… và Học như thế nào, vào thời điểm
nào SV cũng phải hết sức cân nhắc.
Đối với học Anh Văn: “Học tại trường”: SV sẽ được nhà trường đào tạo tiếng anh trong
suốt quá trình học đảm bảo phù hợp với nhu cầu công việc, khi ra trường chỉ cần đóng phí để
nhận chứng chỉ Anh Văn. Mức phí trung bình là 300.000 đồng/1 lần cấp chứng chỉ; “Học tại
các trung tâm anh ngữ bên ngoài”: Việc học thêm tại các trung tâm là do nhu cầu học thêm của
các bạn sinh viên muốn nâng cao trình độ của mình. Chi phí học bình quân được khảo sát là từ
3,2 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng cho 1 khóa học 3 tháng. Đối với các bạn sinh viên từ năm 1
đến năm 3 thì chỉ cần chuyên tâm học AV tại trường là được. Đến năm cuối các bạn nên nhận
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chứng chỉ tại trường. Riêng học tại các trung tâm bên ngoài là phần tự chủ của các bạn. Phần
chi phí này các bạn có thể tập trung học trong 3 tháng đầu của học kỳ để các tháng còn lại
chúng ta tập trung học tập và ôn thi, mức tính bình quân 1 học kỳ 5 tháng thì chúng ta chi cho
việc học anh văn là 600.000 đồng và mức chi cao là 650.000 đồng/tháng.
Đối với học tin học: Tương tự như học Anh Văn, nhà trường cũng có chương trình đào
tạo tin học cho các bạn. Vì vậy, chi phí này không đến nổi quá tốn kém (chi phí học ôn tin học A
là 400.000 đồng/1,5 tháng và tin học B là 450.000 đồng/1,5 tháng, lệ phí thi tin học A là
150.000 đồng/lần thi và tin học B là 170.000 đồng/lần thi), mức chi này phụ thuộc vào sự tự chủ
của các bạn và cũng được ước tính mức bình quân trong 1 học kỳ là ở mức 110.000 đồng/tháng
mức cao hơn là 114.000 đồng/tháng).
2.6. Chi phí khác: Có thể liệt kê như quỹ lớp, photo tài liệu, tham gia cá hoạt động phong
trào của lớp….. (các khoản chi phí này chỉ phát sinh cao vào 1 hoặc 2 tháng đầu học kỳ (50
ngàn) các tháng tiếp theo thì mức chi ít hơn (10 ngàn), dự tính mức bình quân trong 1 học kỳ là
22.000 đồng/tháng, mức cao là 30.000 đồng/tháng)
3. Dự phòng: Khoản chi này thường không có sự quan tâm của SV. Bởi lẽ, đời sống SV
thiếu trước hụt sau, lấy đâu ra tiền mà dự phòng hoặc chỉ cần “01 cú phone” là được Ông “Bụt”
Ba Mẹ sẽ xuất hiện và ứng cứu ngay (Các mức dự phòng có thể tính đến như: bệnh tật, ốm đau,
vá vỏ xe, đối phó với các tinh huống bất trắc. Đây là khoản dự phòng nên các bạn có thể chuẩn
bị hoặc không chuẩn bị. Chỉ tính cho các bạn cẩn thận sau khi cân nhắc các khoản mục chi phí,
không tính mức chi cao cho khoản này. Dự trù mức dự phòng cho 1 bạn là 50 ngàn/tháng. Nếu
các bạn sinh viên cân đối chi phí tốt thì khoản dự phòng này có thể coi là tiền thưởng mỗi tháng
cho mình)
Trên cơ sở khảo sát các khoản mục của chi phí (ngoài học phí) chúng tôi tổng hợp thống
kê tổng chi phí phát sinh/tháng (thời điểm cập nhật giá 20/7/2016) như sau:
TT
1

2

3
4
5
6
7

Khoản mục chi phí (ĐVT: đồng)
Ăn uống
Chi phí tiền ăn
Nước uống hằng ngày (1 tháng 2 bình)
Ở
Ký túc xá, Nhà trọ
Điện, nước
Di chuyển
Xăng xe
Gởi xe
Các chi phí khác
Giao dịch và giải trí: (liệu cơm gắp mắm)
Học tập ngoại khóa (cân nhắc tính thời điểm)
Anh văn
Tin học
Chi phí khác
Dự phòng
TÔNG CHI PHÍ
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Mức chi
trung bình
1.305.000
1.275.000
30.000
255.000
212.500
42.500
233.800
85.800
88.000
60.000
50.000
710.000
600.000
110.000
22.000
50.000
2.625.800

Mức chi
cao
1.489.000
1.455.000
34.000
443.750
400.000
43.750
303.200
109.200
94.000
100.000
170.000
764.000
650.000
114.000
30.000
0
3.199.950

Ghi chú: mức chi cao nhất là mức chi phí mà các bạn có thể chấp nhận được khi chi.
II. Thu nhập:
Đối với các bạn sinh viên, thì hầu như nguồn thu nhập chính vẫn là từ: “Ngân hàng gia
đình”. Tuy nhiên, nói như thế là chưa thật sự chuẩn xác, các bạn sinh viên hiện tại rất năng
động và sinh viên BETU cũng như thế. Sau khi khảo sát và phỏng vấn các bạn sinh viên đang
học tại trường có đi làm thêm (Gia sư, phục vụ nhà hàng, quán cà phê, tự doanh….) các bạn cho
thấy mình hoàn toàn có thể tìm thêm thu nhập để đỡ vất vả cho gia đình và cũng góp phần trao
dồi thêm “kỹ năng mềm” của mình trước khi ra trường. Các khoản thu nhập đó có thể giúp ít
được phần nào để các bạn tự chủ về tài chính của mình.
Bình quân 1 tháng các bạn sinh viên cũng có thể tăng thu nhập của mình như làm, với mức
tính toán có thể tham khảo như sau:
TT

1
2

3

4

Loại
hình CV

Việc làm
Phụ quán cà phê
(Một tuần làm 3 buổi, mỗi buổi 4 tiếng)
Phục vụ các cửa hàng thức ăn nhanh
(KFC, Loteria….)
(dự tính 1 tuần 3 buổi, mỗi buổi 4 tiếng)
Phục vụ nhà hàng
(Làm theo ca, mỗi ca không quá 6 tiếng,
tuần làm 3 buổi, thưởng tùy dịp)
Gia sư (tuần dạy 3 buổi, mỗi buổi từ 1,5
đến 2 giờ)

Đơn giá 1
giờ (mức
bình quân)

Bán thời
gian

8.000

Bán thời
gian

10.000

Bán thời
gian

12.000

Bán thời
gian

Mức thu nhập bình quân 1 tháng của 1 sinh viên

Dao động
theo thỏa
thuận và tùy
chất lượng
dạy và học

Số giờ
làm
trong
tháng

Thu
nhập
trung
bình

48

384.000

48

480.000

48

576.000

24

800.000

560.000

Như vậy phần chi phí còn lại chắc chắn là từ nguồn tài trợ từ gia đình. Chúng tôi xin đưa
ra các giải pháp tham khảo để các bạn sinh viên có giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.
III. Giải pháp tài chính:
Chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, làm thêm để bổ sung kỹ năng sống và tăng thêm thu nhập,…
là những giải pháp gợi ý dành cho SV:
STT
Khoản mục
Giải pháp
- Liệt kê chi tiết các khoản chi phí mà mình cần chi trong 1
tháng.
- Thiết kế 1 túi đựng có nhiều ngăn, phân bổ tiền vào các ngăn
Quản lý và tiết kiệm
theo đúng mục đích.
1
chi phí
- Kiên quyết trung thành với mục đích sử dụng tiền tại các
ngăn và không chi vượt mức tối đa trong từng ngăn.
- Trường hợp đi làm thêm có thêm thu nhập thì sử dụng cho
các mục đích khác hoặc dự phòng tài chính.
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STT

2

Khoản mục

Giải pháp
Đây cũng là cách chúng ta tập quản lý tài chính của mình
trong hiện tại và trong tương lai sau khi tốt nghiệp ra trường
và xây dựng gia đình.
- Đối với chi phí ăn uống: nếu các bạn sắp xếp được thời gian
đi chợ và tự nấu ăn thì khả năng tiết kiệm là rất cao, ước tính
1 tháng chỉ tiêu khoảng 600.000 đồng cho việc ăn uống nếu
4 bạn sinh viên nấu ăn chung, đấy là chưa kể đến chuyện bạn
sẽ hoàn toàn yên tâm về vệ sinh an toàn thực phẩm và cơ bản
là ăn được những món mình thích, bữa ăn có nhiều rau xanh
hơn…. Và cũng là một cách để các bạn luyện kỹ năng “ẩm
thực” của mình.
- Đối với chi phí thuê nhà, tiền điện, tiền nước: Chúng ta nên
thuê phòng ở chung, vừa tiết kiệm chi phí tiền phòng + điện
+ nước vừa có thêm bạn để cùng học, cùng trao đổi kinh
nghiệm cuộc sống, hoặc có thêm mối quan hệ để làm thêm.
- Đối với chi phí đi lại: Chúng ta nên chọn chổ ở trọ gần
trường để tiết kiệm chi phí đi lại, nếu ở xa có thể đi chung
với bạn hoặc đi xe buýt, hoặc đi xe đạp, xe đạp điện… tùy
theo điều kiện.
- Đối với chi phí chi tiêu cá nhân: đây là khoảng chi mà chúng
ta hoàn toàn có thể tiết kiệm tối đa như sử dụng sim sinh viên
(sim ưu đãi của các nhà mạng dành cho sinh viên), sử dụng
chung một đầu dây internet để tiết kiệm chi phí, mượn tài
liệu từ thư viện hoặc từ các anh chị khóa trước để tiết kiệm
chi phí phô tô tài liệu, hạn chế đi cà phê tán gẩu, hạn chế ăn
vặt,… đó đều là cách để tiết kiệm chi phí.
- Đối với chi phí học ngoại ngữ, tin học: Chúng ta có thể học
theo chương trình của nhà trường, tự học trên mạng internet
và học theo nhóm,….
- Đối với chi phí tiền tàu xe: chúng ta có thể tiết kiệm bằng
cách đi xe buýt đối với các tỉnh lân cận Bình Dương như
Bình Phước, Tây Ninh. Hoặc săn mua vé tàu xe giá rẻ từ việc
đăng ký mua tập thể, mua vé từ các hội đồng hương.
- “Đi làm thêm” bán thời gian là một giải pháp khá thân thiện
với các bạn sinh viên, các bạn có thể làm gia sư tại gia với
các môn học là thế mạnh của mình từ thời học cấp 3 (đây là
một giải pháp khá tốt để tăng thu nhập, và là một nghề được
phụ huynh và học sinh coi trọng).
Kiểm soát và tăng - Bên cạnh đó, chúng ta có thể tăng thu nhập qua các công
thu nhập
việc khác như phụ việc tại các nhà hàng, quán cà phê, quán
ăn … đây cũng là một công việc bổ sung vào kỹ năng năng
sống cho mình.
- Ngoài ra, nếu chúng ta năng động hơn, các bạn có thể thành
lập 1 nhóm bán hàng tự doanh (trà sữa, trái cây dĩa, nước
ép, sinh tố….) với đơn giá của sinh viên thì chúng ta sẽ chủ
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động hơn.
- Cố gắng học tốt để săn học bổng của Trường và các nhà tài
trợ là một cách không tồi để có thêm thu nhập.
- Vận động các bạn sinh viên thực hiện “kế hoạch nhỏ”, như
thu mua giấy báo cũ, tài liệu cũ từ nhà trường và người dân
xung quanh và bán lại để có thu nhập cho việc mua và phô tô
tài liệu…..
Yếu tố năng động, sáng tạo và không ngại khó khăn là yếu tố
hàng đầu quyết định sự thành công của mỗi chúng ta. Tuy
nhiên, bạn cần cân nhắc và lựa chọn công việc cho phù hợp với
thời khóa biểu để không ảnh hưởng đến kết quả học tập của
bạn. Bên cạnh, sự quyết tâm – vững chí sẽ giúp các bạn thành
công rất sớm.

IV/ Kết luận.
Từ những con số khảo sát thực tế và những điểm đáng lưu tâm nêu trên, nhà trường hy
vọng các bạn Tân sinh viên đã hình dung ra một bức tranh khá cụ thể về chi phí trong đời
sống Sinh viên, đặc biệt đối với các bạn học tập xa nhà, chưa tự tin để sống độc lập và hoạch
định chi tiêu. Từ đó, các bậc phụ huynh cũng như các bạn Sinh viên có thể yên tâm và chủ động
hơn để chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới và vững vàng đi hết con đường đại học của
mình.
Hiện tại, các vấn đề về việc làm, học tập và các khó khăn thường ngày trong cuộc sống
các bạn có thể liên hệ Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp của trường
tại cơ sở 1 (530 đại lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điện thoại:
0650 3904 625/hoặc Cô Trinh 0977 399 503/hoặc Thầy Quang 0989 299 973).
Chúc các bạn tự tin hòa nhập môi trường mới!
Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên và quan hệ Doanh nghiệp.
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