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GIẤY BÁO NHẬP HỌC
Hệ đào tạo Trung cấp – Dành cho học sinh TN THCS
Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thông báo cho những học sinh tốt
nghiệp THCS nhưng không vào được lớp 10 (thuộc diện phân luồng năm 2021)
được vào học tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung – Hệ đào tạo Trung
cấp + Học văn hóa THPT với các thông tin cụ thể như sau:
1. Nghề đào tạo
•
•
•
•
•

Điện Công nghiệp và dân dụng
Hệ thống điện
Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và TBA có điện áp 110kV trở xuống;
Vận hành nhà máy thủy điện;
Nhiệt điện

2. Thời gian đào tạo:
• Đào tạo nghề Trung cấp + Học văn hóa THPT bổ sung (để đủ điều kiện học
lên trình độ Cao đẳng): 2 năm
• Đào tạo nghề Trung cấp + Học văn hóa THPT theo chương trình Giáo dục
thường xuyên (để đủ điều kiện dự thi TN THPT): 3 năm
3. Học phí:
Học phí mỗi học kỳ là 4.750.000đ (bốn triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng)
Lưu ý:
- Theo Nghị định của Chính phủ số 86/2015/NĐCP quy định chính sách
miễn, giảm học phí và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH hướng dẫn chính sách miễn, giảm học phí thì Học sinh tốt nghiệp
THCS học Trung cấp nghề được miễn 100% học phí trong 2 năm học Trung cấp
nghề. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu khai giảng năm học, cha mẹ học sinh
làm hồ sơ miễn học phí gồm Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu đính kèm)
và Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS của học sinh gửi về Phòng Lao động-thương
binh và xã hội và Phòng lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm chi trả
kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh. Hồ sơ này chỉ
nộp lần đầu cho cả thời gian 2 năm học tập. Đối với các lần cấp bù tiền miễn, giảm
học phí các lần sau, người học không phải làm đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm
học phí, trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu học kỳ mới nhà trường có trách nhiệm
cấp cho người học Giấy xác nhận (như mẫu đính kèm) để người học gửi cho Phòng
lao động - thương binh và xã hội chi trả.

- Nếu học theo chương trình 3 năm, học sinh tự túc kinh phí năm thứ 3.
- Ngoài Học phí trên, khi nhập học, học sinh đóng các khoản kinh phí theo
quy định: BHYT: 564.000đ; Khám sức khỏe và thủ tục tạm trú: 136.000đ; Tiền ở ký
túc xá (nếu có nhu cầu): 200.000đ/học sinh/tháng (phòng ở 4 người có WC khép
kín).
4. Thủ tục nhập học:
Bao gồm các Giấy tờ sau:
- Giấy báo nhập học (Quý Phụ huynh/học sinh có nhu cầu đăng ký học nghề +
học văn hóa, cần liên hệ để Nhà trường gởi bản gốc Giấy báo nhập học chính thức, có
tên của học sinh cụ thể).

- Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS
- Các bản sao công chứng: Học bạ THCS; Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu;
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
5. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nhập học:
Vào các ngày từ 01/9/2021 đến 30/9/2021, Quý phụ huynh/Học sinh đến
Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung - Số 04 đường Nguyễn Tất Thành, phường
Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để làm các thủ tục đăng ký, nhập học.
Trong trường hợp dịch bệnh còn phức tạp, Quý phụ huynh thực hiện làm thủ
tục nhập học trục tuyến theo hướng dẫn gởi kèm.
* Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ ĐT, Zalo. 0909126646 (T.Việt), 0976649198
(T.Hường), : 0913443304 (T.Bình)
Nhà trường cam kết 100% học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu và có
việc làm ổn định, đúng chuyên ngành, thu nhập ở mức khá./.
Nơi nhận:
- Phụ huynh/học sinh;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, P2.

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC VI
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm
2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp
nhà nước, tổ chức kinh tế)
Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội (cấp huyện)
Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Lớp:

Khóa

Khoa:

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):
Xã (Phường): ………………………….. Huyện (Quận): …………………………..
Tỉnh (Thành phố): ……………………………………………………………………
Thuộc đối tượng: Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp (bao gồm cả
học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên
nghiệp);
Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét,
giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
………, ngày .... tháng .... năm …..
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Trường: Cao đẳng Điện lực miền Trung
Xác nhận anh/chị: …………………………………
Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ……… Học kỳ: ……… Năm
học …………… khoa ………….. khóa học ………. thời gian khóa học ……… (năm);
Hình thức đào tạo: ………………………….. (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...).
Kỷ luật: ……………………….. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
Mức thu học phí: ……………..đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức
thu theo niên chế).
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học
phí cho anh/chị theo quy định và chế độ hiện hành.
………, ngày…. tháng…. năm……
Hiệu Trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC VII
GIẤY XÁC NHẬN
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm
2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------GIẤY XÁC NHẬN
(Dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
ngoài công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ
chức kinh tế)
Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội (cấp huyện)
Trường: Cao đẳng Điện lực miền Trung
Xác nhận anh/chị: …………………………………..
Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ……… Học kỳ: ……… Năm
học ……….. khoa …………… khóa học ……… thời gian khóa học ………. (năm);
Hình thức đào tạo: ………………………… (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...).
Kỷ luật: ……………………………… (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
Mức thu học phí: ……………………… đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi
về mức thu theo niên chế).
Đề nghị phòng phòng lao động-thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm
học phí cho theo quy định và chế độ hiện hành.

………, ngày…. tháng….. năm…..
Hiệu Trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LÀM TỦ TỤC NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN
Quý phụ huynh/học sinh có nhu cầu đăng ký học Trung cấp nghề + Học văn hóa THPT tại
Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thực hiện làm thủ tục nhập học trực tuyến như sau:
Bước 1: Chụp ảnh các hồ sơ:
1. Giấy báo nhập học;
2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS
Bước 2: Chuyển khoản kinh phí:
- Số tài khoản: 111000029962
- Ngân hàng: Viettinbank,
- Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
- Nội dung chuyển khoản ghi: “Tên học sinh nộp kinh phí nhập học năm 2021”
Bước 3: Gởi hồ sơ
Gởi các ảnh đã chụp ở Bước 1 và Biên lai chuyển khoản ở Bước 2 qua Zalo một trong các
số điện thoại sau:
- 0976649198: Thầy Lê Văn Hường – Phòng Công tác HSSV
- 0909126646: Thầy Ngô Việt – Phòng Đào tạo
- 0913474132: Thầy Võ Đình Định – Trưởng phòng Công tác HSSV
- 0913443304: Thầy Phan Thái Bình – Trưởng phòng Đào tạo
Bước 4: Nhận kết quả và kế hoạch học tập
Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, sinh viên sẽ nhận các kết quả sau:
- Xác nhận hoàn thành thủ tục nhập học
- Tài khoản đăng nhập và hướng dẫn học tập trực tuyến
- Thời khóa biểu học tập
Sau khi nhận tài khoản đăng nhập và hướng dẫn học tập trực tuyến, sinh viên làm theo các
hướng dẫn để tham gia học tập.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ các số điện thoại (zalo) nêu trên./.

