
 UBND TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC __________________ 

 ________________ 

 Số:  59  /TB-CNTĐ-TC 

THÔNG BÁO 
(Thu học phí và các khoản thu khác Học kỳ I năm học 2016-2017) 

 

Căn cứ vào Nghị định của Chính Phủ số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015, Luật Bảo 

hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 

09 năm 2015; nay Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo mức thu học phí, phí đối với HSSV 

hệ chính quy của Học kỳ I năm học 2016-2017 như sau: 

A. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy:  

I. Khóa 2016:  

 Hệ 2 năm: 

1. Thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 căn cứ theo số tín chỉ thực tế HS đã đăng ký học kỳ I 

năm học 2016-2017. 

a. Học phí tín chỉ lý thuyết: 135.000 đồng/1 tín chỉ 

b. Học phí tín chỉ thực hành: 150.000 đồng/1 tín chỉ 

2. Phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 

3. Bảo hiểm con người: 30.000 đồng/năm. 

4. Bảo hiểm y tế: 571.725 đồng (38.115 đồng/tháng; hiệu lực từ 01/10/2016 đến 31/12/2017). 

 Hệ 3 năm (Học tại Nhà trường hoặc học ở cơ sở Trung tâm Hướng nghiệp Quận 2): 

1. Thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 căn cứ theo số tín chỉ thực tế HS đã đăng ký: 

a. Học phí tín chỉ lý thuyết: 135.000 đồng/1 tín chỉ 

b. Học phí tín chỉ thực hành: 150.000 đồng/1 tín chỉ 

2. Phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 

3. Bảo hiểm con người: 30.000 đồng/năm. 

4. Bảo hiểm y tế: 571.725 đồng (38.115 đồng/tháng; hiệu lực từ 01/10/2016 đến 31/12/2017). 

II. Khóa 2014, 2015 (hệ 2 năm):  

1. Thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 căn cứ theo số tín chỉ thực tế HS đã đăng ký: 

a. Học phí tín chỉ lý thuyết: 135.000 đồng/1 tín chỉ 

b. Học phí tín chỉ thực hành: 150.000 đồng/1 tín chỉ 

2. Bảo hiểm con người: 30.000 đồng/năm. 

3. Bảo hiểm y tế: 457.380 đồng/năm (38.115 đồng/tháng; hiệu lực từ 01/01/2017 đến 31/12/2017). 

III. Khóa 2012, 2013, 2014-hệ 3,5 năm hoặc học tại CS Trung tâm Hướng nghiệp Quận 2:  

1. Học phí: 2.750.000 đồng/HKI. 

2. Bảo hiểm con người: 30.000 đồng/năm. 

3. Bảo hiểm y tế: 457.380 đồng/năm (38.115 đồng/tháng; hiệu lực từ 01/01/2017 đến 31/12/2017). 



B. Bậc Cao đẳng chính quy: 

I. Khóa 2016:  

1. Thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 căn cứ theo số tín chỉ thực tế SV đã đăng ký: 

a. Học phí tín chỉ lý thuyết: 165.000 đồng/1 tín chỉ 

b. Học phí tín chỉ thực hành: 185.000 đồng/1 tín chỉ 

2. Phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 

3. Bảo hiểm con người: 30.000 đồng/năm. 

4. Bảo hiểm y tế: 571.725 đồng (38.115 đồng/tháng; hiệu lực từ 01/10/2016 đến 31/12/2017). 

II. Khóa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015: 

1. Thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 căn cứ theo số tín chỉ thực tế SV đã đăng ký: 

a. Học phí tín chỉ lý thuyết: 165.000 đồng/1 tín chỉ 

b. Học phí tín chỉ thực hành: 185.000 đồng/1 tín chỉ 

2. Bảo hiểm con người: 30.000 đồng/năm. 

3. Bảo hiểm y tế: 457.380 đồng/năm (38.115 đồng/tháng; hiệu lực từ 01/01/2017 đến 31/12/2017). 

Chú ý: 

1 Thời hạn nộp học phí các khóa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 từ ngày ra thông báo đến ngày 22/10/2016. Nếu HSSV 

nộp học phí và các khoản bảo hiểm trễ hạn so với thời gian quy định thì HSSV đó sẽ không được giải quyết các chế độ 

ưu đãi của Nhà trường như xét học bổng, ký xác nhận giấy tờ, các chế độ khác nếu có và sẽ không được tham gia kỳ 

thi kết thúc học phần các môn học đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2016-2017. 

1. Nếu HSSV đã tham gia BHYT tại địa phương thì không phải nộp khoản tiền BHYT theo quy định (HSSV photo thẻ 

BHYT còn hiệu lực nộp tại Phòng Tài chính Kế toán để Nhà trường xử lý). 

2. HSSV có thể nộp học phí bằng tiền mặt trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán hoặc thông qua ngân hàng bằng các 

hình thức (chuyển khoản, ATM, Internet Banking, nộp trực tiếp tại ngân hàng …) thông qua tài khoản ngân hàng của 

nhà trường: 

a. Tài khoản 1: 

 Tên chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. 

 Số tài khoản: 005205800001 tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Quận 9. 

b. Tài khoản 2: 

 Tên chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. 

 Số tài khoản: 1602201020581 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi 

nhánh 3. 

 Lưu ý: Khi nộp học phí qua Ngân hàng HSSV phải ghi rõ nội dung nộp tiền “Họ và tên HSSV, ngày tháng năm 

sinh, mã HSSV hoặc số phiếu nhận hồ sơ”, lưu giữ lại giấy nộp tiền và liên hệ đến Phòng Tài chính Kế toán để 

đổi Biên lai thu học phí.  

 TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2016 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  

   (Đã ký) 

 

     Cao Phước Kiên 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để BC) 

- Các Phòng, Khoa (để phối hợp thực hiện) 

- Lưu. 


