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UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1800  /2005/QĐ.UBND       Vĩnh Long, ngày 2     tháng 8 năm 2005



QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về mức thu học phí của Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính
Vĩnh Long từ năm học 2005 - 2006 trở đi
 
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

         - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;

         - Căn cứ Nghị quyết số: 53/2003/NQ-HĐND K6, kỳ hợp lần thứ 10 về việc phê duyệt bổ sung Nghị quyết số: 46/2003/NQ-HĐND K6, ngày 27/6/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu các loại phí khác có trong danh mục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
         
         -  Xét tờ trình số: 198/TTr.STC ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Giám đốc sở Tài chính.
                               
QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay quy định mức thu học phí của Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long từ năm học 2005 - 2006 trở đi như sau:

        - Đối với đào tạo trong chỉ tiêu tỉnh giao, thu theo mức thấp hơn để đáp ứng cho chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh theo Nghị quyết đề ra.
            + Các khoá đào tạo trong chỉ tiêu:
                  Hệ cao đẳng: 1.500.000 đồng/HS/năm học
                  Hệ trung học: 1.000.000 đồng/HS/năm học

            + Các khoá đào tạo ngoài chỉ tiêu:
                 Hệ cao đẳng: 2.400.000 đồng/HS/năm học
                 Hệ trung học: 2.000.000 đồng/HS/năm học
  
 ĐIỀU II: Giao Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Giao thông Vận tải theo dõi việc thu, chi đúng quy định.
 ĐIỀU III : Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy.
                          
           Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2005, các Quyết định trước đây về mức thu học phí của trường trái với Quyết định nầy điều bãi bỏ./.
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