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 THÔNG BÁO 
Về mức thu học phí và tiền ký túc xá học kỳ I năm học 2011-2012 

      Kính gửi : - Các Phòng, Khoa; 
              - Toàn thể sinh viên.   

- Căn cứ Thông báo số 23/TB-CDS ngày 15/06/2011 của Trường Cao ñẳng 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi về mức học phí, ký túc xá năm học 2011 - 2012.  

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo về mức thu học phí, KTX học kỳ I năm 
học 2011-2012 như sau: 

I. TIỀN HỌC PHÍ: 

1. Sinh viên hệ Cao ñẳng nộp:    3.200.000 ñồng/sinh viên. 

2. Sinh viên hệ Trung cấp nộp:  2.600.000 ñồng/sinh viên. 

II. TIỀN KTX: 

ðơn giá tiền phòng KTX một sinh viên là:    160.000 ñồng/tháng.  

  + ðối với những sinh viên ñã ký hợp ñồng, nộp: 880.000 ñồng (từ 01/09/2011 ñến 
15/02/2012 = 5,5 tháng).   

+ ðối với sinh viên ñăng ký hợp ñồng ở mới, nộp tiền phòng theo số tháng ở thực 
tế trên hợp ñồng và 1 tháng tiền cọc 160.000 ñồng, số tiền cọc trên sẽ ñược hoàn trả lại 
khi sinh viên làm giấy ra khỏi KTX và ñã ñược xác nhận không làm hư hỏng vật dụng 
trong KTX.  

III. ðỊA ðIỂM VÀ THỜI GIAN NỘP TIỀN: 

1. Thời hạn nộp tiền: từ ngày 01/09/2011 ñến ngày 31/10/2011. 

2. ðịa ñiểm ñóng tiền: tại Phòng Kế toán (P. 2.4), tòa nhà C3, khu Hiệu bộ. 

Ban Giám hiệu yêu cầu các Phòng, Khoa liên quan và các em sinh viên có trách 
nhiệm thực hiện thông báo này. 

 
Nơi nhận :      
- BGH;                               
- P. ðT (dán thông báo cho SV);  
- Các Khoa (nhắc nhở SV); 
- P.HCNS (dán thông báo tại KTX); 
- Lưu VT, KTTK.  
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