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KẾT LUẬN  

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) 

về mức thu học phí các lớp đào tạo hệ không chính quy mở tại các địa 

phương trong tỉnh của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận 

------- 

Tại phiên họp ngày 29/9/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý 

kiến về mức thu học phí các lớp đào tạo hệ không chính quy mở tại các địa 

phương trong tỉnh của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Sau khi nghe 

đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự 

họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận: 

Thống nhất để Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thực hiện thu học 

phí các lớp đào tạo hệ không chính quy mở tại các địa phương trong tỉnh (trừ địa 

bàn thành phố Phan Thiết) theo đề nghị tại Công văn số 3257/UBND-VXDL, 

ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cụ thể như sau:  

- Học phí các lớp đào tạo hệ không chính quy mở tại các địa phương trong 

tỉnh (trừ địa bàn thành phố Phan Thiết) theo thỏa thuận giữa nhà trường với 

người học nhưng không vượt quá 150% mức thu của học phí hệ chính quy theo 

quy định hiện hành. 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận có trách nhiệm cân đối thu, chi 

kinh phí đào tạo nhằm đảm bảo chi phí và nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà 

nước (nếu có), ngân sách nhà nước không cấp bù và Trường có trách nhiệm thu, 

sử dụng và thanh quyết toán khoản thu học phí trên theo đúng chế độ hiện hành. 

Căn cứ Thông báo kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                        

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
  

(đã ký, đóng dấu)  
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