CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIFT NAM
Dc 1p — Tir do — Hanh phüc

BO GIAO DVC vA DAO TiO
TRUUNG DAI HQC MO
THANH P110 HO CH MINH

Thànhphd FM ChIMinh, ngay>2Itháng, nám 2020

S& 496 /TB-DHM

THÔNG BAO
ye muc thu hçc phi h di hQc chInh quy, van bang hai
và lien thông tfr cao dãng len dai hçc chinh quy khóa 2019
Ham hçc 2020-202 1
Can ci'r Nghj djnh 86/20151ND-CP ngày 02 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phU quy
djnh v co ch thu, quân 1 hçc phi d6i vâi ci sà giáo dc thuc h th6ng giáo diic quc
dan và chInh sách min, giâm hçc phi, h trçi chi phi h9c tp tü näm h9c 2015 -2016 dn
näm h9c 2020-2021;
Can cii Quy& djnh s6 kL9 /QD-DHM ngàyo2 thang nm 2020 cüa Hiu truông
Trtthng Di hçc Ma Thành ph6 Hc ChI Minh v mirc thu h9c phi h dai hçc chInh quy,
van bang hai và lien thông tr cao dang len di hçc chInh quy khóa 2019 näm hQc 2020 —
2021.
Trung Dai h9c Ma Thành ph H ChI Minh thông báo mirc thu h9c phi nAm h9c
2020 -2021 thu sau:
1. FIçc phi di vOi dào t?o trInh dO di h9c chinh quy, van bing hai và lien thông ttr
cao d&ng len dai h9c chInh quy khóa 2019 nhu sau:
Khi-Nganh

Mirc thu hQc phi theo tin chi

Giáo dc quc phông-An ninh.

300.000dJtIn chi

Giáo diic th chit.

410.000dltIn chi

Các mon Toán, L lun chInh trj.

510.000dltIn chi

Ngành Xã hOi h9c, Cong tác xã hOi, Dông nam A hçc.

450.000dltIn chi

Ngàth Kinh t hçc.

475.000dltIn chi

Ngãnh Quãn trj kinh doanh, Tài chinh ngãn hang, K
toán, Kim toán, Lust, Lut kinh t, Kinh doanh Quc
t, Quãn trj Nhãn hrc, Marketing.

590.000d/tIn chi

Nhóm ngãnh Ngôn ngU chuyên ngU: ting Trung,
tlêng Nht.

520.000dltIn chi

Ngành ngOn ngtt chuyên ngtr: ting Anh.

560.000d/tIn chi

Các mon ngoi ngIt không chuyên.

490.000clltIn chi

Ngành Cong ngh k thut cong trInh Xây drng,
Quãn 1 xay drng, Cong ngh sinh hçc.
Nhóm nganh Cong ngh thông tin, H th6ng thông tin
quãn 1, khoa hçc may tInh và các mon Tin hQc không
chuyên.

630.000dltIn chi

660.000dItIn chi

2. Sinh viên däng k mon hçc chung vài khóa nào thirc hin dóng hçc phi theo
mrc hçc phi cüa khOa do.
3. Thai gian ap ding: Nam h9c 2020-2021.
Trân trQng.
Ntiinhin:
-BGH;
- Các dcm vj thuc Tnr&ng;
- Ltru: VT.

