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CQNG I1OA XA HQI CHU NGHiA VI1T'i'4AM
Dc Ip — Tw do — H3nh phüc

TRUNG DAI HQC M1
THANH PHO HO CHI MINH

Thành phá Hd ChI Minh, ngày 25 lháng 8 nám 2020

S& 1516/TB-DHM

THÔNG BAO
V diu chinh müc thu hçc phi các mon ngoi ngü'không chuyên
h di hQc chInh quy, van bang hal va lien thông tr cao dang len di hçc chInh
quy khóa 2017, khóa 2018 và khóa 2019 nãm hQc 2020-2021
Can ctr Nghi djnh 86/2015/ND-CP ngày 02 tháng 10 näm 2015 cUa ChInh phü quy
djnh v

Co

ch thu, quãn 1 hçc phi dM vài ca sâ giáo dic thuc h th6ng giáo dic quc

dan va chInh sách min, giâm h9c phi, h trq chi phi hQc tp t1r näm hçc 2015 -2016 dn
näm h9c 2020-2021;
Can cir Quyt djnh s6 178 1/QD-DHM ngày 20 tháng 8 näm 2020 cüa Hiu truing
Tri.räng Dai hçc Ma Thành ph6 H ChI Mirth v vic diu chinh mirc thu h9c phi các mon
ngoai ngü không chuyên h dai hçc chInh quy, van b&ng hai và lien thông tir cao dAng len
dai hçc chInh quy khóa 2017, khóa 2018 vâ khóa 2019 näm h9c 2020-2021.
Tnthng Dai h9c Ma Thành ph H Chi Minh thông báo diu chinh mrc thu h9c phi
các mon ngoi ngtt không chuyên h dai h9c chInh quy, van bang hai và lien thông tir
cao c1ng len dai h9c chInh quy khóa 2017, khOa 2018 và khOa 2019 nãm hçc 2020 2021 nhi.rsau:
1. Diu chinh mrc thu hQc phi các mon ngoi ngc không chuyên d6i vOi dào tao trInh
d dai h9c chInh quy, van bang hai và lien thông tr cao ding len di h9c chInh quy khóa
2017, 2018 Va 2019 närn hçic 2020-2021 ciii th nhu sau:
Diêu chinh

Mfrc thu hin hành

Müc thu diu chinh

Các mon ngoi ngü không chuyên
(khóa 2017, 2018 và 2019)

490.000dltin chi

500.000d/tIn chi

2. Th&i gian ap difling: Närn h9c 2020-202 1.
Trân tr9ng.
/JTRUNG L
No'! nhln:
-BGH;
- Các dan vj thuc Truang;
- Li.ru: VT.
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