
 

 

 

     TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - CÔNG NGHỆ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                TP. HỒ CHÍ MINH                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    KHOA TRUNG CẤP & ĐTTX 

 

         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Thu lệ phí ôn thi, thi và cấp giấy chứng nhận 

 hoàn thành kiến thức Văn hóa THPT 
 

 

- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chương trình khung trung 

cấp chuyên nghiệp, khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông hệ tuyển tốt nghiệp 

THCS mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng; 

- Căn cứ Công văn số 2691/BGDĐT-GDĐH ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

GDĐT Về việc phối hợp một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp gởi Bộ Lao động 

– TBXH thống nhất để các trường trung cấp, cao đẳng tạm thời giảng dạy theo quy 

định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010; 

- Căn cứ Công văn số 591/TCGDNN-ĐTCQ ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Tổng 

cục GDNN Về việc tuyển sinh năm 2018 và giảng dạy văn hóa THPT trong các 

trường trung cấp, cao đẳng. 

- Căn cứ tờ trình số 11/TTr-TC&ĐTTX ngày 07/05/2019 về việc tổ chức thi và cấp 

giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT. 

 

Nay Khoa Trung cấp và Đào tạo thường xuyên thông báo đến học sinh hệ trung cấp 

khóa 13,14 thời gian đóng lệ phí ôn thi và thi hoàn thành kiến thức văn hóa THPT như 

sau: 

1. Lệ phí ôn, thi và cấp giấy chứng nhận: 300.000 đồng/ 1 học sinh (Ba trăm 

nghìn đồng) 
2. Các môn thi theo quy định: Toán, Lý, Ngữ văn 

3. Thời gian ôn thi: từ 03/08 đến 08/08/2020 (theo thời khóa biểu ôn thi của Khoa) 

4. Thời gian thi: 

 

Môn thi Ngày thi Thời gian thi Ghi chú 

1. TOÁN Thứ ba 11/08/2020 Buổi chiều,  13h30-15h30  

2. NGỮ VĂN Chủ tư  12/08/2020 Buổi sáng,    08h00-10h00  

3. LÝ Thứ tư  12/08/2020 Buổi chiều,  13h30-15h30  

 

5. Đăng ký thi tại: Khoa Trung cấp và ĐTTX từ 27/07/2020 đến ngày 06/08/2020. 

6. Nộp lệ phí tại: Phòng Kế hoạch – Tài chính từ 27/07/2020 đến ngày 06/08/2020

  
 

       DUYỆT                            KHOA TRUNG CẤP & ĐTTX                    

                                                                           

                                                                                            


