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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

 Số:  224/ĐHSPKT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2019   

 

THÔNG BÁO 

Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 

 các lớp vừa làm vừa học tại trường  

(đợt trúng tuyển tháng 10/2018) 

 

Kính gửi: - Phòng đào tạo không chính quy; 

                 - Sinh viên các lớp VLVH tại trường. 

 
Căn cứ Quy định thu học phí năm học 2018-2019 ban hành kèm theo Quyết định 

số 1332/QĐ-ĐHSPKT-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2018; 

Căn cứ vào đề xuất của phòng Đào tạo không chính quy về mức thu học phí năm 

học 2018-2019 hệ VLVH; 

Căn cứ vào biểu đồ kế hoạch giảng dạy – học tập năm học 2018-2019 hệ VLVH; 

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc thu học phí các VLVH tại trường 

như sau: 

1. Mức học phí: 5.500.000 đồng/SV/Học kỳ 

2. Danh sách các lớp đóng học phí: 

STT Lớp STT Lớp 

1. 18542SP2 13. 18646SP2 

2. 18543SP2 14. 18647SP2 

3. 18545SP2 15. 18649SP2 

4. 18610SP2 16. 18652SP2 

5. 18625SP2 17. 18810SP2 

6. 18641SP2 18. 18842SP2A 

7. 18642SP2A 19. 18842SP2B 

8. 18642SP2B 20. 18843SP2 

9. 18643SP2A 21. 18845SP2 

10. 18643SP2B 22. 18847SP2 
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3. Học lại:  

Đăng ký mở lớp học lại phải đảm bảo sĩ số tối thiểu 20 SV/ 01 lớp 

Mức thu học phí học lại đối với tất cả các môn học: 350.000 đồng/01 TC 

4. Thời gian thu:  

Thời gian thu Học kỳ 2/2018-2019 

Giờ hành chính 
Từ 8h00 đến 11h00 

Và từ 13h00 đến 16h00 
Từ 04/3/2019 đến 12/4/2019 

Buổi tối (Từ 16h30 đến 19h30) Từ 08 – 12/4/2019 

5. Hình thức thu 
Sinh viên có thể đóng học phí theo 03 cách cụ thể như sau: 

a. Nộp tiền mặt: 
Tại Phòng KHTC, Phòng A1-102  Tòa nhà Trung tâm. 

b. Nộp tiền chuyển khoản: 
Thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Nhà trường mở tại ngân hàng như sau: 
Số tài khoản: 3141.0000.247673 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam (BIDV) chi nhánh Đông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Nội dung giao dịch: [MSSV] [Tên sinh viên].  
Ví dụ: 18442123 Nguyễn Văn A 

c. Nộp tiền online: 
Theo hướng dẫn Phòng KHTC tại website phòng (fpo.hcmute.edu.vn). 
Đề nghị Phòng Đào tạo không chính quy thông báo cho sinh viên biết và nộp 

các khoản tiền trên đúng thời hạn. 
Ghi chú: Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện 

đóng học phí trong thời gian qui định, sinh viên phải làm đơn xin gia hạn thời gian 
đóng học phí và nộp về Phòng ĐTKCQ trước ngày: 10/04/2019 (Học kỳ II).  

Những trường hợp có đơn xin gia hạn đóng học phí được Phòng ĐTKCQ đồng 
ý sẽ đóng học phí theo thời gian thông báo sau. Các trường hợp không hoàn thành 
học phí và không có đơn xin gia hạn sẽ xử lý theo qui định. 

Trân trọng./. 
   TRƯỞNG PHÒNG 

(đã ký) 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu P.KHTC. 

Th.S Nguyễn Hùng Thái 

11. 18645SP2A 23. 18849SP2 

12. 18645SP2B 24. 18A42SP2 


