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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 

DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN TRUNG CẤP KINH TẾ DU LỊCH TP.HCM. 

 

I. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC: 

- 06 ảnh 3x4 để làm thẻ sinh viên và lưu hồ sơ (áo sơ mi, nền trắng, khuôn mặt 

tươi) 

- 02 bản photo chứng thực Bằng tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng/Đại Học (*) 

- 01 bản photo chứng thực bảng điểm tương đương Trung Cấp/Cao Đẳng/Đại Học (*) 

- 01 bản photo chứng thực Chứng chỉ nghề Nghiệp Vụ Bếp Trưởng/ Quản Trị Nhà 

Hàng Khách Sạn (*) 

- 02 bản photo chứng thực Bằng tốt nghiệp THCS/THPT (có thể nộp Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp THCS/THPT và bổ sung sau khi có bằng chính thức); 

- 01 bản photo chứng thực Học bạ THCS/THPT; 

- 01 bản photo chứng thực Giấy khai sinh; 

- 02 bản photo chứng thực CMND 

- 01 bản photo chứng thực Hộ khẩu 

- 01 giấy Sơ yếu lý lịch xác nhận của địa phương 

- 01 giấy khám sức khỏe theo quy định. 

- 01 bản photo chứng thực sổ hộ nghèo, gia đình chính sách, bô đội xuất ngũ (nếu có) 

Ghi chú: (*) chỉ áp dụng cho hệ 1 năm 

 

II. CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ 

1. Học phí các hệ đào tạo: 

NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 

Hệ đào tạo 1 năm (TH 1) 1 năm (TH 2) 2 năm 3 năm 

Học phí học kỳ 1 10.000.000 17.000.000 15.000.000 15.000.000 

Học phí học kỳ 2 6.000.000 17.000.000 15.000.000 15.000.000 

Học phí học kỳ 3   9.000.000 10.000.000 

Học phí học kỳ 4    8.000.000 

TỔNG 16.000.000 34.000.000 39.000.000 48.000.000 

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 

Hệ đào tạo 1 năm (TH 1) 1 năm (TH 2) 2 năm 3 năm 

Học phí học kỳ 1 10.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 

Học phí học kỳ 2 2.000.000 16.000.000 12.000.000 12.000.000 

Học phí học kỳ 3   8.000.000 8.000.000 

Học phí học kỳ 4    6.000.000 

TỔNG 12.000.00 32.000.000 36.000.000 42.000.000 

NGÀNH KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG 

Hệ đào tạo 1 năm (TH 1) 1 năm (TH 2) 2 năm 3 năm 

Học phí học kỳ 1 12.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 

Học phí học kỳ 2 6.000.000 18.000.000 14.000.000 16.000.000 

Học phí học kỳ 3   10.000.000 12.000.000 

Học phí học kỳ 4    9.000.000 

TỔNG 18.000.00 36.000.000 42.000.000 55.000.000 

SỞ LAO ĐỘNG TB – XH TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - DU LỊCH 

TP.HCM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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NGÀNH KỸ THUẬT LÀM BÁNH 

Hệ đào tạo 1 năm (TH 1) 1 năm (TH 2) 2 năm 3 năm 

Học phí học kỳ 1 12.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 

Học phí học kỳ 2 6.000.000 18.000.000 14.000.000 16.000.000 

Học phí học kỳ 3   10.000.000 12.000.000 

Học phí học kỳ 4    9.000.000 

TỔNG 18.000.00 36.000.000 42.000.000 55.000.000 

 

Ghi chú: 

Hệ 1 năm (Trường hợp 1): dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT và hoàn thành chương 

trình Nghiệp vụ Bếp Trường/Quản trị Nhà hàng – Khách sạn. 

Hệ 1 năm (Trường hợp 2): dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH. 

Hệ 2 năm: dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT. 

Hệ 3 năm: dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THCS. 

 

2. Quy định về chƣơng trình đào tạo và chính sách học phí 

 

A. Chƣơng trình đào tạo: 

- Chương trình học phần Văn Hóa, Đại Cương được sắp xếp theo quy định trong chương 

trình  đào tạo bậc Trung cấp của Bộ LĐ TB & XH ban hành. 

- Chương trình đào tạo ở mỗi học kỳ được sắp xếp đan xen giữa các môn đại cương và 

chuyên ngành. 

- Chương trình đào tạo chú trọng thực hành, tính ứng dụng cao vào thực tiễn. 

 

B. Quy chế thi: 

- Sinh viên cần hoàn thành các cột điểm theo môn quy định. 

- Sinh viên thi lại sẽ áp dụng chung mức phí quy định tại thời điểm hiện hành. 

- Trường hợp sinh viên thi lại 2 lần/môn không đạt sẽ phải tham gia học lại môn tương ứng 

và đóng phí học lại theo quy định tại thời điểm hiện hành.  

 

C. Quy định xét miễn học/chuyển điểm: 

- Học phần Văn  hóa:  Sinh viên cần nộp 01 Học bạ  lớp 12  (sao y có chứng thực 06 tháng) 

về việc đã hoàn thành điểm của các môn Văn hóa tương ứng có điểm 5.0 trở lên. 

- Học phần Đại cƣơng: Sinh viên cần nộp 01 bảng điểm (sao y có chứng thực không quá 06 

tháng) về việc đã hoàn thành điểm  của môn học tương ứng tại các trường Đại học, Cao 

đẳng, Trung cấp khác. 

- Học phần chuyên ngành: Sinh viên cần nộp 01 bản chứng chỉ hoặc giấy xác nhận (sao y 

có chứng thực 06 tháng) để xác minh việc đã hoàn thành cấp độ/khóa học chuyên ngành do 

HNAAu cấp.  

 

Lƣu ý:Sinh viên được xét miễn học các môn trong bậc Trung cấp theo các cấp độ/chương 

trình tương đương đã hoàn thành vẫn phải tham gia thi kết thúc tất cả các  môn học để 

hoàn thành cột điểm và vẫn đóng học phí theo quy định của bậc trung cấp. 

 

D. Quy định đóng học phí: 

- Trường thu học phí khi đã chuẩn bị tất cả các điều kiện để tổ chức giảng dạy và học tập, vì 

vậy học phí đã đóng sẽ không hoàn trả hoặc chuyển cho người khác trong bất kỳ trường hợp nào. 
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- Học phí sẽ được ưu đãi 3% trên tổng học phí khi sinh viên đóng trọn gói chương trình học 

- Đối tượng thuộc hộ nghèo/cận nghèo, con gia đình chính sách, bộ đội/công an xuất ngũ sẽ 

có chính sách ưu đãi về học phí theo quy đinh hiện hành. 

- Học phí đóng theo học kỳ ( Riêng đối với hệ 1 năm - trường hợp 1, HV phải hoàn thành đủ 

học phí 1 lần cho cả 2 học kỳ) 

- Sinh viên hoàn thành học phí học kỳ tiếp theo trước buổi học cuối cùng của học kỳ đang 

học. Áp dụng cho tất cả các ngành đang đào tạo 

- Sinh viên không hoàn thành phí học kỳ sẽ bị đình chỉ theo quy định. 

- Quy định đóng phí theo học kỳ như sau: 

 

 

CHƢƠNG 

TRÌNH HỌC 

THỜI GIAN 

ĐÀO TẠO 
HỌC KỲ 

SỐ BUỔI 

THEO HỌC 

KỲ 

THỜI GIAN 

ĐÓNG HỌC 

PHÍ (TRƢỚC 

BUỐI)  

 HỌC PHÍ 

HỌC KỲ TIẾP 

THEO  

KỸ THUẬT CHẾ 
BIẾN MÓN ĂN 

1 NĂM TH1 

16,000,000 

1   Hoàn thành khi 
đăng ký nhập học 

16,000,000 
2   

1 NĂM TH2 

34,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 17,000,000 

1   60 17,000,000 

2   - - 

2 NĂM 

39,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 15,000,000 

1 55 55 15,000,000 

2 59 59 9,000,000 

3 48 - - 

4 62 - - 

3 NĂM 

48,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 15,000,000 

1 55 55 15,000,000 

2 59 59 10,000,000 

3 48 48 8,000,000 

4 62 - - 

5 & 6 144 - - 

QUẢN TRỊ NHÀ 
HÀNG KHÁCH 

SẠN 

1 NĂM TH1 

12,000,000 

1   Đóng đủ 1 lần khi 

đăng ký 
12,000,000 

2   

1 NĂM TH2 

32,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 16,000,000 

1   72 16,000,000 

2   - - 

2 NĂM 

36,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 16,000,000 

1 79 79 12,000,000 

2 71 71 8,000,000 

3 66 - - 

4 69 - - 

3 NĂM 

42,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 16,000,000 

1 79 79 12,000,000 

2 71 71 8,000,000 

3 66 66 6,000,000 

4 69 - - 

5 & 6 144 - - 
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KỸ THUẬT PHA 

CHẾ ĐỒ UỐNG 

1 NĂM TH1 

18,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 12,000,000 

1   70 6,000,000 

2   - - 

1 NĂM TH2 

36,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 18,000,000 

1   50 18,000,000 

2   - - 

2 NĂM 

42,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 18,000,000 

1 53 53 14,000,000 

2 53 53 10,000,000 

3 53 - - 

4 53 - - 

3 NĂM 

55,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 18,000,000 

1 58 58 16,000,000 

2 58 58 12,000,000 

3 58 58 9,000,000 

4 58 - - 

5 & 6 144 - - 

KỸ THUẬT LÀM 
BÁNH 

1 NĂM TH1 

18,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 12,000,000 

1   70 6,000,000 

2   - - 

1 NĂM TH2 

36,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 18,000,000 

1   50 18,000,000 

2   - - 

2 NĂM 

42,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 18,000,000 

1 53 53 14,000,000 

2 53 53 10,000,000 

3 53 - - 

4 53 - - 

3 NĂM 

55,000,000 

Hoàn thành khi đăng ký nhập học 18,000,000 

1 58 58 16,000,000 

2 58 58 12,000,000 

3 58 58 9,000,000 

4 58 - - 

5 & 6 144 - - 

 

 

 Phí khác:  

- Sinh Viên phải thực hiện đóng bảo hiểm y tế (bắt buộc)  theo quy định hàng năm. Trường 

hợp đã có thẻ bảo hiểm y tế (còn thời hạn sử dụng) vui lòng mang bản photo nộp cho 

trường 

 CÁC TRƢỜNG HỢP CẦN LƢU Ý KHÔNG CẦN PHẢI MUA BHYT 

 Trƣờng hợp 1: HV được cấp Thẻ BHYT miễn phí thì Nộp lại bản photo 

 Trƣờng hợp 2: HV đã có thẻ BHYT mua tại nơi làm việc thì  Nộp lại bản photo 

 Trƣờng hợp 3:  HV có thẻ mua tại Hộ gia đình: HV có thể sử dụng hết thời hạn của 

Thẻ sau đó đăng ký mua tại trường vào năm tiếp theo. 
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 Trƣờng hợp 4:  HV có thẻ đăng ký mua 5 năm liên tục: Đóng phí + Tờ khai + Thẻ 

BHYT photo.  

 Ghi chú:  

- Học phí đã bao gồm đồng phục, giáo trình, nguyên vật liệu thực hành cho các buổi học  

- Chi phí hỗ trợ thực hành set menu theo Quy định  

- Học phí không bao gồm nguyên vật liệu cho buổi thi, phí gởi xe và ổ khóa tủ locker. 

- Sinh viên vắng học, đóng phí để xếp lịch học bù là 100.000 VNĐ/buổi. 

- Sinh viên muốn học lại 1 buổi học phí 300.000VNĐ/buổi, nếu học lại theo môn sẽ áp dụng 

biểu phí quy định. 

- Đối với sinh viên chuyển đổi khóa học/ngành học/lớp/buổi/chi nhánh (áp dụng cho cả đặt 

cọc & đóng đủ):                                                 

+ Sinh viên phải hoàn thành đủ học phí của lớp cần chuyển đến. 

+ Khấu trừ số buổi học đã diễn ra & khấu trừ 10% trên tổng học phí gốc của lớp sẽ chuyển 

đến. 

- Sinh viên thi lại lý thuyết phí 50.000 VNĐ/lần, thi lại thực hành phí 200.000 VNĐ/lần. 

Trường hợp sinh viên thi lại 2 lần/môn không đạt sẽ tham gia học lại môn tương ứng 

 

III. HỖ TRỢ SINH VIÊN 

1. Công tác sinh viên: 

A. Chính sách hỗ trợ cho sinh viên: 

- Hỗ trợ cho sinh viên vay học phí trả góp theo tháng. 

- Hỗ trợ cho mượn phòng thực hành hoàn toàn miễn phí khi sinh viên đang theo học tại 

Trường. 

- Hỗ trợ cam kết 100% giới thiệu nơi thực tập cũng như giới thiệu việc làm cho sinh viên 

trong quá trình học và sau khi hoàn thành khóa học.  

B. Hỗ trợ cấp giấy xác nhận đang theo học: 

Khi cần hoãn nghĩa vụ quân sự, xác nhận sinh viên để hưởng các chế độ theo quy định, vay 

vốn (chỉ áp dụng cho trường hợp đã hoàn thành đủ học phí theo quy định) sinh viên cần: 

- Bƣớc 1:  Liên hệ P.QLHV để được hướng dẫn (mang theo phiếu thu của học kỳ gần 

nhất). 

- Bƣớc 2:  Cung cấp và ghi thông tin theo yêu cầu. 

- Bƣớc 3:  Nhận lịch hẹn và đến theo đúng lịch P.QLHV thông báo. 

Đây cũng là nơi tiếp nhận mọi thắc mắc, ý kiến liên quan đến hoạt động Đoàn – Hội, câu 

lạc bộ đội nhóm. Hỗ trợ sinh viên tự trang bị kỹ năng của bản thân, bản điểm , bảo lưu, liên 

quan đến thời khóa biểu, thi kết thúc môn học, điểm thi, hồ sơ sinh viên, xét và cấp bằng tốt 

nghiệp, Các thông báo và kế hoạch học tập, thông tin môn học, điểm thi, giải quyết thắc 

mắc, kế hoạch đánh giá rèn luyện, nhận giấy giới thiệu thực tập … 

C. Chính sách bảo lƣu: 

Điều 1: SV được bảo lưu kết quả học tập và học phí nếu thuộc một trong các trường hợp 

sau:  

a. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực hiện nhiệm vụ An ninh - Quốc 

ph ng; 

b. Vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, trường hợp này phải 

có giấy xác nhận của bệnh viện nơi SV khám – chữa bệnh;  

c. Trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn;  
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d. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền 

hoặc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử 

lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học; 

Điều 2: Vì lý do khác không được quy định tại Điều 1 Sv chỉ được bảo lưu kết quả học tập 

các môn tại cấp độ/tín chỉ/học kỳ mà SV đã hoàn thành. SV phải học xong ít nhất học kỳ 

thứ nhất tại Trường và không thuộc trường hợp SV nợ phí hoặc bị buộc thôi học 

D. Quy định về đăng ký học kỳ tiếp theo 

- Lịch học, ca học và mã lớp chỉ được cố định theo từng học kỳ 

- Sinh viên phải chủ động trong việc đăng ký ca học và đóng học phí cho học kỳ tiếp 

theo 

- Trường hợp sinh viên không hoàn thành phí cho học kỳ tiếp theo như quy định, sẽ 

không được xếp lớp. 

- Nếu mã lớp sinh viên muốn đăng ký trong học kỳ tiếp theo đã đủ sỉ số, sv sẽ phải chờ 

lịch chiêu sinh cho  mã học kỳ tiếp theo để đăng ký học 

E. Phòng tƣ vấn: 

- Khi gặp khó khăn trong học tập, các vấn đề trong quy chế học tập hoặc có nguyện 

vọng đóng góp ý kiến về các quy định, chính sách của Trường sinh viên cần liên hệ 

ngay để được giải quyết. 

- Tư vấn chương trình đào tạo, học phí . 

- Đăng ký các chương trình bổ sung như kỹ năng mềm, giao lưu… 

 

F. Kênh thông tin: 

Website: www.cet.edu.vn 

Fanpage: CET - Trường Kinh Tế Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh 

Tổng đài liên hệ: 1800.6552 

Tổng đài QLHV:  028 7300 2672 (đây là đầu số để tiếp nhận và xử lý thắc mắc của sinh 

viên trong quá trình học) 

 

Địa chỉ liên hệ: 

Trụ sở: 145 -147 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM 

Cơ sở 2: 27B, Đường số 40, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM 

Cơ sở 3: 259B, Hai Bà Trưng, Phường 6, Q.3, TP.HCM 

Địa điểm liên kết đào tạo: 57 Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 


