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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên 

Học kỳ I năm học 2014-2015 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH  

Căn cứ "Điều lệ trường Cao Đẳng" ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT- BGDĐT 

ngày 28/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-BCT ngày 14/3/2014 của Bộ Công Thương ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của 

Bộ Giáo  dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ 

và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; 

Căn cứ thông báo số 453/TB-CĐTMDL ngày 18/6/2014 của Trường CĐ Thương mại 

và Du lịch về việc thu học phí năm học 2014-2015; 

Xét biên bản họp của Hội đồng xét miễn, giảm học phí của nhà trường ngày 22 tháng 

11 năm 2014, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015. 

         (Có danh sách kèm theo)  

Điều 2: Mức miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014 - 2015 như sau: 

1. Số tiền được miễn, giảm học phí: 

* Hệ cao đẳng  

- Kế toán và Quản trị kinh doanh: 360.000đ/tháng; 128.000đ/tín chỉ (hệ tín chỉ) 

- Khách sạn và Du lịch: 360.000đ/tháng; 128.000đ/tín chỉ (hệ tín chỉ) 

* Hệ cao đẳng nghề  

- Kế toán và Quản trị kinh doanh: 290.000đ/tháng 

- Dịch vụ nhà hàng: 290.000đ/tháng 

* Hệ trung cấp chuyên nghiệp  

- Kế toán và Quản trị kinh doanh: 326.000đ/tháng 

- Kỹ thuật viên chế biến: 340.000đ/tháng 

2. Số tháng được miễn, giảm học phí: 05 tháng; số tín chỉ thực học của học kỳ 

Điều 3: Phụ trách các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên có tên tại 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:                                             HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; 

- Lưu VT, CTHSSV. 

                (Đã ký) 

 

                                                                                   ThS. Phạm Văn Bình 


