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Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh 

THÔNG BÁO 
Công khai thu chi tài chính năm học 2009-2010 

STT Chỉ tiêu Số tiền 

A Thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học năm học 2009-2010 

I Học phí   
1 Bậc cao đẳng:     
 Nhóm ngành kỹ thuật:   
  - Chính quy 1.500.000 đ/năm 
 - Vừa làm vừa học 1.500.000 đ/năm 
  - Liên thông 1.500.000 đ/năm 
 Nhóm ngành kinh tế:   
 - Chính quy 1.500.000 đ/năm 

2 Bậc trung cấp chuyên nghiệp     
 Nhóm ngành kỹ thuật:   
 - Chính quy  1.000.000 đ/năm 
  - Vừa làm vừa học 1.000.000 đ/năm 
 Nhóm ngành kinh tế:   
 - Chính quy 1.000.000 đ/năm 

3 Bậc trung cấp nghề   
 Nhóm ngành kỹ thuật:   
 - Chính quy 1.200.000 đ/năm 
 Nhóm ngành kinh tế:   
 - Chính quy 1.200.000 đ/năm 

II Thu kinh phí đào tạo     
1 Bậc cao đẳng:     
 Nhóm ngành kỹ thuật:   
  - Chính quy 4.400.000 đ/năm 
 - Vừa làm vừa học 4.400.000 đ/năm 
  - Liên thông 4.400.000 đ/năm 
 Nhóm ngành kinh tế:   
 - Chính quy 3.200.000 đ/năm 

2 Bậc trung cấp chuyên nghiệp     
 Nhóm ngành kỹ thuật:   
 - Chính quy  3.500.000 đ/năm 
  - Vừa làm vừa học 3.500.000 đ/năm 
 Nhóm ngành kinh tế:   
 - Chính quy 2.600.000 đ/năm 

3 Bậc trung cấp nghề   
 Nhóm ngành kỹ thuật:   
 - Chính quy 3.300.000 đ/năm 
 Nhóm ngành kinh tế:   
 - Chính quy 2.400.000 đ/năm 
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III Lệ phí     
 1 Thi/kiểm tra lại   
 Bậc cao đẳng:   
 - Môn lý thuyết 20.000 đ/môn/sv 
 - Môn thực hành, thí nghiệm 30.000 đ/môn/sv 
 Bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề:   
 - Môn lý thuyết 15.000 đ/môn/hs 
 - Môn thực hành, thí nghiệm 25.000 đ/môn/hs 

 2 Thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp lại   
 Bậc cao đẳng:   
 - Môn khoa học Mac-Lênin, tư tưởng HCM,… 100.000 đ/môn/sv 
 - Môn lý thuyết cơ sở ngành 100.000 đ/môn/sv 
 - Môn lý thuyết chuyên môn 150.000 đ/môn/sv 
 Bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề:   
 - Môn chính trị 80.000 đ/môn/hs 
 - Môn lý thuyết chuyên môn 120.000 đ/môn/hs 
 - Môn thực hành 200.000 đ/môn/hs 

 3 Học lại   
 - Cao đẳng 6.500 đ/tiết 
 - Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề 6.000 đ/tiết 

4 Bảo hiểm y tế 142.850 đ/hssv 
B Các nguồn thu khác của trường năm 2009  

I 
Thu tiền từ hợp đồng đào tạo dài hạn với các 
Công ty trong ngành 3.021.005.000 đ 

II Thu tiền từ dạy các lớp ngắn hạn, nâng bậc 4.690.684.764 đ 
III Thu tiền nhà nghỉ, ký túc xá và các dịch vụ khác 1.921.387.507 đ 
C Ngân sách nhà nước cấp 00 đ 
D Thực hiện chính sách miễn giảm học phí, học bổng và trợ cấp  
I Miễn học phí     
1 Số lượng HSSV được miễn 18 hssv 
2 Tổng số tiền được miễn học phí 23.200.000 đ 
II Giảm học phí     
1 Số lượng HSSV được giảm 116 hssv 
2 Tổng số tiền được giảm học phí 76.050.000 đ 

III Học bổng được cấp     
1 Số lượng HSSV được cấp 438 hssv 
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Tổng số tiền được cấp học bổng, trợ cấp XH năm 
2009 
 257.450.000 đ 

E Kết quả kiểm toán  
1 Năm 2008   
  Ngày được kiểm toán 11-03-2009   
  Kết luận kiểm toán năm 2008  Không có sai sai sót trọng yếu 
F Thu nhập bình quân/1 tháng   
I Năm 2008     
 1 Của giảng viên 4.800.000 đ/người 
 2 Của cán bộ, công nhân viên 4.200.000 đ/người 
II Ước năm 2009    
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1 Của giảng viên 5.200.000 đ/người 
2 Của cán bộ, công nhân viên 4.600.000 đ/người 

 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 01năm 2010 

HIỆU TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn  Tấn  Nghiệp 
 


