ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 413/TB-CĐNNTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO
Thu học phí Năm học 2015 - 2016
Căn cứ Công văn số 20762/SLĐTBXH-DN ngày 05/10/2015 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội về triển khai Quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày
16/9/2015 về tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND
ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thực hiện mức thu học phí
theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về “miễn, giảm
học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013-2014 đến năm học 20142015” cho năm học 2015-2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ quy định mức thu
học phí năm học 2015-2016 như sau :
1. Cao đẳng nghề:

580.000 đồng /tháng (2.900.000 đồng /Học kỳ)

2. Trung cấp nghề:

530.000 đồng /tháng (2.650.000 đồng /Học kỳ)

3. Trung cấp chuyên nghiệp : 455.000 đồng /tháng (2.275.000 đồng /Học kỳ)
4. Quy định chung:
- Học phí được thu định kỳ hàng tháng (trừ trường hợp học sinh tự nguyện
đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học).
- Học sinh đóng học phí và nhận biên lai thu tiền tại Phòng Tài chính - Kế
toán; biên lai chỉ cấp một lần.
- Các đối tượng chính sách và các trường hợp khác theo quy định của Nhà
nước sẽ được xem xét miễn giảm theo từng trường hợp cụ thể./.
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