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Số: 1554 /TB-CĐCĐ

Bình Thuận, ngày 15 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Thu học phí và các khoản khác đối với HSSV năm II, năm III
học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ
sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ
chi phí học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2017 - 2018 đến năm
học 2020 - 2021;
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo mức thu,
thời hạn thu học phí và các khoản thu khác của năm học 2019 - 2020 đối với học
sinh, sinh viên (HSSV) các lớp cao đẳng, trung cấp năm II, năm III, hệ chính
quy của Trường như sau:
1/ Bậc cao đẳng
- Ngành CNTT, Điện, QTKDNHKS, Công nghệ may: 6.000.000đ/năm học
(3.000.000đ/học kỳ);
- Các ngành khác: 5.000.000đ/năm học (2.500.000đ/ học kỳ).
2/ Bậc trung cấp
- Ngành CNTT, Chế biến món ăn, Lễ tân khách sạn: 3.200.000đ/năm học
(2.600.000đ/học kỳ);
- Các ngành khác: 4.300.000đ/năm học (2.150.000đ/học kỳ).
3/ Các khoản thu khác
- Bảo hiểm y tế
+ Đối với HSSV năm II: 539.088 đ (12 tháng);
+ Đối với HSSV năm III: 224.620 đ (5 tháng);
- Bảo hiểm thân thể: 187.000đ/năm.
4/ Thời hạn nộp
Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 20/10/2019.
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5/ Địa điểm nộp
Tại Phòng Tài vụ của Trường (SV Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ và
Khoa Du lịch – Văn hóa nộp tại Cơ sở 1; HSSV Khoa Kinh tế - Kỹ thuật - Công
nghệ nộp tại Cơ sở 3).
Giao cho Trưởng Phòng Tài vụ chủ trì, phối hợp với Trưởng Phòng Công
tác HSSV và các trưởng khoa có HSSV khẩn trương phổ biến và quán triệt nội
dung Thông báo này đến từng lớp, HSSV và chỉ đạo GVCN các lớp đôn đốc
việc thu nộp các khoản học phí nói trên.
Quá thời hạn quy định, những HSSV không thực hiện nghiêm túc Thông
báo này sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Quyết định số 689/QĐ-CĐCĐ ngày
15/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận./.
Nơi nhận:
-

- Các PHT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website của Trường;
- Lưu: VT, TV.
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