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TRU1NG DAI HOC M(
THANH P110 HO CHI MINH

Thanh pM Hd GhI Minh, ngày tháng nám 2020

S& ADF1FB-DHM

THÔNG BAO
V muc thu hQc phi h di hQc chInh quy, van bang hal
và lien thông tir cao däng len dai hçc chInh quy khóa 2018
näm hçc 2020-202 1
Can ci'r Nghj djnh 86/20151ND-CP ngày 02 tháng 10 näm 2015 cüa Chinh phü quy
djnh v Ca ch thu, quán 1 hçc phi d6i vâi ca so giáo dic thuc h thng giáo dtic qu6c
dan và chinh sách min, giam h9c phi, h trg chi phi hQc tp tt'r näm h9c 2015 -2016 den
nAm h9c 2020-2021;
C*n cir Quyet djnh s Agg IQD-DHM ngày 2i tháng G näm 2020 cüa Hiu truOng
Tnreing Du h9c MO Thành ph6 H ChI Minh v mi1c thu hQc phi h dai hQc chInh quy,
van b.ng hal và lien thông tr cao dng len di hpc chInh quy khóa 2018 närn hc 2020 —
202 1.
TruOng Dai h9c MO Thành ph6 H ChI Minh thông báo mrc thu hçc phi näm h9c
2020 -2021 thu sau:
1. Hçc phi d6i vOi dào tao trInh dO dai hçc chInh quy, vAn bang hai và lien thông ti'r
cao dang len dai hQc chinh quy khóa 2018 thu sau:
Khi-Ngành

Mfrc thu hçc phi theo tin chi

Giáo dic quc phông-An ninh.

270.000d/tIn chi

Giáo di1c th& chAt.

390.000d/tIn chi

Các mon Toan, L lun chInh trj.

480.000d/tIn chi

Ngành XA hOi hçc, Cong tác xA hOi, Dông nam A hQc.

430.000d/tin chi

Ngành Kinh t hçc.

440.000d/tin chi

Nganh Quan trj krnh doanh, Tai chinh ngan hang, Ke
toán, Kiem toán, Lut, Lut kinh iA, Kinh doanh Quc
te, Quân trj NhAn 1rc.

590.000d/tIn chi

Nhóm ngành Ngôn ngü chuyên ng: tieng Trung,
tieng Nhat.

520.000d/tin chi

Nganh ngôn ng chuyên ng1: tieng Anh.

560.000d/tIn chi

Các mon ngoai ngü không chuyên.

490.000d/tIn chi

Nganh Cong ngh k thut cOng trInh Xây dirng,
Quân 1 xay dimg, Cong ngh sinh hçc.
Nhóm ngành Cong ngh thông tin, H tMng thông tin
quàn 1, khoa h9c may tInh và các mon Tin hQc khOng
chuyên.

630.000d/tIn chi

660.000dltin chi

2. Sinh viên dang k mon hQc chung vOi khóa nào thrc hin dóng h9c phi theo
mirc h9c phi cüa khóa do.
3. Thai gian áp ding: Näm hçc 2020-202 1.
Trân trQng.
Noinhmn:
-BGH;
- Các &in vj thuc Tmng;
- Luu: VT.

