
UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

    Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hậu Giang, ngày        tháng       năm    

 

THÔNG BÁO  
Về việc thu học phí học kỳ I 

 đối với các lớp Trung cấp, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2022 - 2023 

 

        Căn cứ  Quyết định số 77/QĐ-CĐCĐ ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành quy định giá dịch vụ giáo dục 

(học phí) đối với các lớp Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022 - 2023; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu 

Giang. 

        Nay trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang thông báo đến học sinh, sinh viên 

các lớp Trung cấp, Cao đẳng hệ chính quy do Trường đào tạo về thu học phí học kỳ 

I, năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau: 

1. Mức thu học phí: 

- Trình độ Cao đẳng (trừ Y Dược): mức học phí là 2.750.000 đồng/ học kỳ. 

- Cao đẳng ngành Y, Dược: mức học phí là 4.800.000 đồng/ học kỳ. 

- Trình độ Trung cấp: mức học phí là 2.200.000 đồng/ học kỳ. 

- Trung cấp ngành Y - Dược: mức học phí là 4.100.000 đồng/ học kỳ. 

2. Nhà trường sẽ thu theo hình thức chuyển khoản với các thông tin sau: 

- Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

- Số tài khoản: 8586   

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hậu Giang 

Lưu ý: Học sinh/sinh viên khi nộp cần ghi rõ thông tin vào phần nội dung 

nộp tiền: Họ và tên học sinh/sinh viên, lớp, mã số học sinh/sinh viên, học kỳ. 

3. Thời gian nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/02/2023. 

Trên đây là thông báo thu học phí học kỳ I đối với các lớp Trung cấp, Cao đẳng 

hệ chính quy năm học 2022 - 2023. Sau thời gian trên, nếu học sinh, sinh viên không 

hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi học kỳ./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu; 

- Phòng/Khoa/TT; 

- Cố vấn học tập; 

- Lưu: VT, P.KHTC. 

 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Hữu Văn 
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