
 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: 14A/CNTĐ-TC 

THÔNG BÁO 
(Gia hạn và Hoàn trả học phí năm học 2017-2018 cho khóa 2017) 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo về việc hoàn trả học phí và các khoản bảo hiểm đối 

với HSSV bậc Cao đẳng và bậc TCCN hệ chính quy năm học 2017-2018 như sau: 

I. Gia hạn nộp học phí và lệ phí:  

Nhà trường sẽ gia hạn nộp học phí đối với HSSV khóa 2017: 

1. Đối với bậc cao đẳng: hạn chót nộp học phí vá lệ phí đến 11h00 ngày 23/09/2017. 

2. Đối với bậc TCCN: hạn chót nộp học phí và lệ phí sau 2 tuần kể từ ngày Nhà trường nhận hồ sơ. 

II. Hoàn trả học phí:  

A. Bậc cao đẳng: 

1. Nhà trường sẽ hoàn trả lại 100% học phí cho sinh viên đã đăng ký nhập học nhưng vì lý do chính 

đáng xin rút lại học phí từ ngày nộp hồ sơ đến 11h00 ngày 16/09/2017.  

2. Nhà trường sẽ hoàn trả lại 75% học phí cho sinh viên đã đăng ký nhập học nhưng vì lý do chính 

đáng xin rút lại học phí đến 11h00 ngày 23/09/2017.  

3. Nhà trường sẽ hoàn trả lại 50% học phí cho sinh viên đã đăng ký nhập học nhưng vì lý do chính 

đáng xin rút lại học phí đến 11h00 ngày 30/09/2017.  

4. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không giải quyết việc hoàn trả học phí. 

B. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: 

1. Nhà trường sẽ hoàn trả lại 100% học phí cho học sinh đã đăng ký nhập học nhưng vì lý do chính 

đáng xin rút lại học phí  sau 2 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ. 

2. Nhà trường sẽ hoàn trả lại 75% học phí cho học sinh đã đăng ký nhập học nhưng vì lý do chính 

đáng xin rút lại học phí trong tuần thứ 3 kể từ ngày nhận hồ sơ. 

3. Nhà trường sẽ hoàn trả lại 50% học phí cho học sinh đã đăng ký nhập học nhưng vì lý do chính 

đáng xin rút lại học phí trong tuần thứ 4 kể từ ngày nhận hồ sơ. 

4. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không giải quyết việc hoàn trả học phí. 

III.  Đối với tiền Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn: Do Nhà trường đã chuyển tiền mua bảo hiểm cho học 

sinh - sinh viên nên Nhà trường không hoàn lại tiền từ 11h00 ngày 16/09/2017. HSSV sẽ nhận thẻ 

Bảo hiểm y tế tại Phòng Y tế của Nhà trường bắt đầu từ ngày 01/11/2017. 

Ghi chú: Phòng Tài chính Kế toán sẽ chi trả số tiền học phí được hoàn lại vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

trong tuần (HSSV nhớ mang theo Biên lai thu học phí và CMND để nhận lại tiền). 

Thời gian:  + Buổi sáng từ 8h30 đến 11h00. 

+ Buổi chiều từ 14h00 đến 16h00. 

          TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2017 

                   TL. HIỆU TRƯỞNG 

            TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để BC) 

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

- Lưu. 

(Đã ký) 


