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 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TP. HỒ CHÍ MINH  

   

 Số: 581 /QĐ-ĐHGTVT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về mức thu học phí năm học 2019-2020 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-BGTVT ngày 22/06/2001 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Giao thông vận tải 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-

2021; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 

của Chính phủ; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/5/2019 giữa đại diện Ban Giám hiệu với Thủ trưởng 

các đơn vị phòng Đào tạo, Viện Đào tạo Chất lượng cao, Viện Đào tạo Sau đại học, Trung 

tâm Đào tạo thường xuyên, Phòng Kế hoạch-Tài vụ, Phòng Công tác sinh viên;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định về mức thu học phí dự kiến cho năm học 2019-2020 của trường Đại 

học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau: 

1. Trình độ Đại học, liên thông đại học, cao đẳng chính quy chương trình đại trà 

STT Trình độ đào tạo Mức thu (đồng/tín chỉ) 

1.  Đại học, liên thông đại học 330.000 

2.  Cao đẳng  265.000 

2. Trình độ Đại học vừa làm vừa học (đại học, liên thông đại học, văn bằng 2) 

Phương thức thu Theo tín chỉ 

Mức thu tối đa 495.000 đồng/tín chỉ 
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3. Trình độ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao 

Phương thức thu Theo tín chỉ 

Mức thu 700.000 đồng/tín chỉ 

4. Trình độ Thạc sỹ 

Phương thức thu Theo tháng Theo năm 

Mức thu 1.584.000 đồng/tháng 15.840.000 đồng/năm 

5. Trình độ Tiến sỹ 

Phương thức thu Theo tháng Theo năm 

Mức thu 2.640.000 đồng/tháng 26.400.000 đồng/năm 

Điều 2. Quy định về thu học phí đối với sinh viên nghỉ học: 

1. Sinh viên nghỉ học phải hoàn thành học phí (tính theo tháng trên tổng học phí học 

kỳ ứng số tín chỉ đã đăng ký) đến thời điểm có quyết định nghỉ học. 

2. Sinh viên nghỉ học vì lý do bất khả kháng sẽ do Hiệu trưởng xem xét giải quyết. 

Điều 3. Mức thu học phí quy định trong Quyết định này có thể được thay đổi khi 

Trường chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ đại học theo quy định. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng 

cao, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học, Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên, 

Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan và toàn thể sinh viên, học viên thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 4;  

- Lưu: VT, KH-TV. 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS Đồng Văn Hướng 

 

  
 

 

  


