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THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2021-2022 

Dự kiến Học 

phí/1SV của 

cả khóa học 

I 
Học phí chính quy chương trình 

đại trà 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

- 

Các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành, khoa học máy tính, quản 

trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống 

Triệu đồng/năm 9,35  

- 

 Các ngành: Ngôn ngữ tiếng Anh, 

ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Trung 

Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản lý 

văn hóa, nuôi trồng thủy sản, quản lý 

tài nguyên và môi trường 

Triệu đồng/năm 7,80  

4 Cao đẳng    

- 
Các ngành: Tiếng Anh, quản lý văn 

hóa, Việt Nam học 
Triệu đồng/năm 6,20  

- 

 Các ngành: Nghệ thuật, khách sạn, 

du lịch, tin học ứng dụng, thanh 

nhạc, hội họa, quản trị khách sạn, 

quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống, quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

Triệu đồng/năm 7,50  

5 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm Không thu     

6 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm Không thu    

7 Trung cấp    



2 

 

 

 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2021-2022 

Dự kiến Học 

phí/1SV của 

cả khóa học 

 
Các ngành: Năng khiếu múa, nhạc 

cụ, thanh nhạc, hội họa 
Triệu đồng/năm 6,55  

II 
Học phí chính quy chương trình 

khác 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III 
Học phí hình thức vừa học vừa 

làm 
      

1 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

IV Tổng thu năm 2021 Tỷ đồng 115,5615217  

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 62,0544105  

2 Từ học phí Tỷ đồng 37,515221068  

3 
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ 
Tỷ đồng   

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 15,991890130  

  Quảng Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Hoàng Thị Thu Giang 
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