
NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1. Học phí Trung cấp: 0đ HS đã tốt nghiệp THCS (miễn 100% theo NĐ 86)
2. Các khoản phí thu theo quy định của nhà nước gồm:
    Khám sức khỏe: 120.000đ / 1 học sinh
    Bảo hiểm tai nạn: 30.000đ / 1 học sinh/ năm
    Bảo hiểm y tế: 564.000đ / 1 học sinh/ 12 tháng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)
    Đồng phục áo vải: 280.000đ / 02 áo vải
    Đồng phục áo thun: 80.000đ / 01 áo thun

TỔNG 1.074.000đ

NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1. Học phí Trung cấp: 0đ HS đã tốt nghiệp THCS (miễn 100% theo NĐ 86)
2. Học phí văn hóa 7 môn 3.800.000đ / 1 học sinh/ năm
3. Các khoản phí thu theo quy định của nhà nước gồm: 1.074.000đ
    Khám sức khỏe: 120.000đ / 1 học sinh
    Bảo hiểm tai nạn: 30.000đ / 1 học sinh/ năm
    Bảo hiểm y tế: 564.000đ / 1 học sinh/ 12 tháng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)
    Đồng phục áo vải: 280.000đ / 02 áo vải
    Đồng phục áo thun: 80.000đ / 01 áo thun

TỔNG 4.874.000đ

NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1. Học phí Trung cấp: 0đ HS đã tốt nghiệp THCS (miễn 100% theo NĐ 86)
2. Học phí văn hóa 4 môn 3.800.000đ / 1 học sinh/ trọn khóa 2 năm
3. Các khoản phí thu theo quy định của nhà nước gồm: 1.074.000đ
    Khám sức khỏe: 120.000đ / 1 học sinh
    Bảo hiểm tai nạn: 30.000đ / 1 học sinh/ năm
    Bảo hiểm y tế: 564.000đ / 1 học sinh/ 12 tháng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học Trung cấp không học song song văn hóa THPT

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học Trung cấp song song văn hóa THPT - 7 môn

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học Trung cấp song song văn hóa 4 môn

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC



    Đồng phục áo vải: 280.000đ / 02 áo vải
    Đồng phục áo thun: 80.000đ / 01 áo thun

TỔNG 4.874.000đ

NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1. Học phí Trung cấp: 8.200.000đ 1 học sinh/ năm
2. Các khoản phí thu theo quy định của nhà nước gồm: 1.074.000đ
    Khám sức khỏe: 120.000đ / 1 học sinh
    Bảo hiểm tai nạn: 30.000đ / 1 học sinh/ năm
    Bảo hiểm y tế: 564.000đ / 1 học sinh/ 12 tháng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)
    Đồng phục áo vải: 280.000đ / 02 áo vải
    Đồng phục áo thun: 80.000đ / 01 áo thun

TỔNG 9.274.000đ

NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1. Học phí Trung cấp: 8.200.000đ 1 học sinh/ năm
2. Học phí văn hóa 4 môn: 1.500.000đ 1 học sinh/ trọn khóa 3 tháng
3. Các khoản phí thu theo quy định của nhà nước gồm: 1.074.000đ
    Khám sức khỏe: 120.000đ / 1 học sinh
    Bảo hiểm tai nạn: 30.000đ / 1 học sinh/ năm
    Bảo hiểm y tế: 564.000đ / 1 học sinh/ 12 tháng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)
    Đồng phục áo vải: 280.000đ / 02 áo vải
    Đồng phục áo thun: 80.000đ / 01 áo thun

TỔNG 10.774.000đ

HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

Đối với học sinh tốt nghiệp THPT.

Đối với học sinh hoàn thành lớp 12 chưa tốt nghiệp THPT.

Hình thức đóng học phí: chuyển khoản.
Tài khoản thụ hưởng: Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.
Số tài khoản: 113000006331, Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh 5, TP.HCM (VIETINBANK)
Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên, mã nghề, nộp học phí nhập học khóa 21K15. (VD: Nguyễn Văn A đăng ký nghề công 
nghệ ô tô, sẽ ghi nội dung chuyển khoản: NGUYEN VAN A, CNO, NOP HOC PHI NH KHOA 21K15).   

**Lưu ý: Học sinh có khó khăn trong thanh toán học phí, có thể đóng trước các khoản khác và học phí đợt 1 VH 7m/ 4m. Học sinh 
vui lòng nhắn tin đến hotline 0766672620 đề nghị đóng trước 1 phần học phí. Trân trọng./.
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