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THÔNG BÁO
Thu học phí Năm học 2017 - 2018
Căn cứ Thông tư Liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày
30/3/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày
02/10/2015 của Chính phủ 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 từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ quy định mức thu
học phí năm học 2017-2018 như sau:
1. Cao đẳng:
- Ngành Kinh tế:

590.000 đồng /tháng (2.950.000 đồng /Học kỳ)

- Ngành kỹ thuật, công nghệ: 700.000 đồng /tháng (3.500.000 đồng /Học kỳ)
2. Trung cấp:
- Ngành Kinh tế:

520.000 đồng /tháng (2.600.000 đồng /Học kỳ)

- Ngành kỹ thuật, công nghệ: 610.000 đồng /tháng (3.050.000 đồng /Học kỳ)
3. 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 miễn giảm theo quy định của Nhà nước sẽ được xem xét
từng trường hợp cụ thể./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Các bộ phận của trường;
- Lưu: VT, TCKT. bộ phận
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