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THÔNG BÁO
Về việc nộp tiền học phí - Học kỳ I năm học 2019-2020
- Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 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;
- Căn cứ Quyết định số 447 QĐ/CĐCNH ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng
Trường CĐ Công nghiệp Huế về việc thu học phí của HS-SV hệ chính quy năm học 20192020.
Để đảm bảo chất lượng học tập của học sinh - sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghiệp
Huế thông báo việc thu học phí Học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:
1/ Mức học phí:
Hệ

Stt
I

Đơn vị
tính

Đơn giá

Học phí
(đồng/năm học)

CAO ĐẲNG
Cao đẳng (2019-2022)

1

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

Tín chỉ

- Kỹ thuật

240.000
290.000

Cao đẳng (2018-2021)
2

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

Tín chỉ

- Kỹ thuật

220.000

Học phí tính theo số
tín chỉ đăng ký

260.000

Cao đẳng (2017-2020)
3

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

Tín chỉ

- Kỹ thuật
II

200.000
230.000

TRUNG CẤP TN THPT
Trung cấp (2019-2021)

1

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

Tín chỉ

- Kỹ thuật

260.000 Học phí tính theo số
tín chỉ đăng ký

Trung cấp (2018-2020)
2

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

Tín chỉ

- Kỹ thuật
III

210.000

200.000
230.000

TRUNG CẤP TN THCS
Trung cấp tốt nghiệp THCS

1

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch
- Kỹ thuật

Tháng

620.000

Miễn học phí

740.000

Miễn học phí

1

2/ Thời gian nộp: Từ ngày 1/8/2019 đến 31/10/2019
3/ Địa điểm nộp:
Ngân hàng Đông Á-PGD Huế.
Địa chỉ:
- 26 Lý Thường Kiệt – TP Huế - ĐT: 054.3935777 (trụ sở chính)
- 107 Trần Hưng Đạo – TP Huế - ĐT: 054.3513091 (chi nhánh)
- 76 Mai Thúc Loan – TP Huế - ĐT: 054.3527666 (chi nhánh)
4/ Nội dung ghi trên giấy nộp tiền:
Đơn vị hưởng: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Số tài khoản : 002.084.650.003
Nội dung
: Họ tên HSSV -Ngày tháng năm sinh - Mã SV - Lớp - Học phí HK….
5/ Năm 2019, để khuyến khích học sinh nộp học phí sớm và đúng hạn, Nhà trường có
chính sách ưu đãi như sau:
- Giảm 10% cho học sinh khóa mới nếu đóng học phí 1 lần cho toàn khóa học và
ngay khi nhập học;
- Giảm 5% cho học sinh khóa cũ nếu đóng học phí đầy đủ 1 lần, trong 2 tháng học
đầu tiên mỗi học kỳ, theo thông báo.
Học sinh sau khi nộp học phí đầy đủ, đề nghị cầm Biên lai thu tiền của NH Đông Á đến
phòng TC Kế toán của Trường để nhận tiền ưu đãi.
Lưu ý:
- Trước khi nộp tiền, HS-SV kiểm tra số tiền học phí cần đóng trên tài khoản tại
website của Trường và chỉ đóng đúng số tiền cần nộp.
- Khi nộp tiền, HS-SV cần ghi các nội dung trên đầy đủ và chính xác.
- Sau khi nộp tiền, trong thời gian 1 tuần, HS-SV kiểm tra lại số tiền đã đóng trên
tài khoản và đối chiếu tại phòng Tài chính Kế toán nếu có sai sót.
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