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S6: %j/TB-DHM Thành ph Ha ChI Minh, ngày tháng nám 2020 

A r 

THONG BAO 
Ye mñc thu hçc phi h dai  hçc chInh quy, van bang hai 

và lien thông tfr cao dang len di hçc chInh quy khóa 2020 
näm hoc 2020-2021 

Can cü Nghj djnh 86/2015/ND-CP ngày 02 tháng 10 näm 2015 cüa Chinh phü quy 

djnh v co ch thu, quàn 1 hçc phi d6i vâi Ca sâ giáo dic thuc h thng giáo dc quc 

dan và chInh sách min, giãm hçc phi, h trg chi phi hçc tp tr nãm hçc 2015 -2016 dn 

nam h9c 2020-202 1; 

Can cü Quyt djnh s O /QD-DHIvI ngàyOS tháng G näm 2020 cUa Hiu truâng 

Truông Dai  h9c Ma Thành ph H Chi Mirth v mirc thu h9c phi h dai  h9c chinh quy, 

van bang hai và lien thông tr cao dang len dai  h9c chInh quy khóa 2020 näm h9c 2020 — 

202 1. 

Tnrxng Dai  hpc Ma Thành ph H Chi Minh thông báo mirc thu h9c phi näm hçc 

2020 -2021 nhu sau: 

1. Hçc phi di vài dào tao  trinh d dai  h9c chInh quy, van b.ng hai và lien thông tr 

cao d&ng len dai  hçc chinh quy khóa 2020 thu sau: 

Khoi-Nganh 
Mfrc thu hoc phi 

theo tin chi 
Giáo dic quc phông-An ninh. 330.000dItin chi 

Giáo die th& ch.t. 420.000dltIn chi 

Các mon Toán, L lun chimh trj. 530.000dltIn chi 

Ngành Xã hi h9c, Cong tác xã hQi, DOng nam A hQc. 470.000dJtIn chi 

Ngành Kinh t hçc. 495.000dltIn chi 

Ngành Quán trj kinh doanh, Tài chInh ngân hang, K 
toán, Kiêm toán, Luât, Luât kinh tê, Kinh doanh Quôc 
te, Quan tn Nhan 1irc, Marketing, Logistics va Quan ly 
chui cung 1mg, Du ljch. 

610.000dltmchi 

Nhóm nganh Ngon ngct chuyên ngi: ting Trung, tiêng 
Nhat. 

530.000dltIn chi 

Nganh ngôn ngü chuyên ng: ting Anh. 590.000dltIn chi 

Các mon ngoai ngi không chuyên. 500.000d1t1n chi 

Ngarth Cong ngh k5' thut cOng trInh Xây drng, Quân 
l xây dmng, Cong ngh sinh h9c. 

660.000d/tIn chi 

Nhóm ngành Cong ngh thông tin, H thng thông tin 
quán l, khoa hçc may tinh và các mon Tin h9c không 
chuyên. 

700.000d/tIn chi 



2. Sinh viên dang k mon h9c 

müc hQc phi cüa khóa do. 

3. Th?yi gian ap ding: Näm h9c 

Trân trQng. 

chung vài khóa nào thirc hitn dóng hçc phi theo 

2O2O-2O21pk) 

Noi nhin: 
-BGH; 
- Các dan vl thuc Trixing; 
- Ltru: VT. 
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