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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY 

 Số: 31 /TB-ĐHSPKT-ĐTKCQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thu học phí các lớp vừa làm vừa học tại trường  

Học kỳ 1/Năm học 2021-2022 
Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-ĐHSPKT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về việc ban hành Quy định thu học phí năm học 

2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-ĐHSPKT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của  Hiệu trưởng 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về việc điều chỉnh Quy định thu học phí năm 

học 2021-2022, 

Căn cứ vào biểu đồ kế hoạch giảng dạy – học tập năm học 2021-2022 hệ VLVH, 

Phòng Đào tạo Không chính quy thông báo về thời gian đóng học phí đối với sinh viên 

VLVH đang học các môn học được tổ chức tại Trường chính như sau: 

1. Mức học phí (học đi và học lại):  
- Đối với những môn học được triển khai ở Học kỳ 3/2020-2021 (từ 12/7 đến 

07/8/2021), mức học phí: 380,000đ/tín chỉ.  

- Đối với các môn học triển khai từ Học kỳ 1/2021-2022, mức học phí: 369,000đ/tín chỉ.  
2. Đăng ký mở lớp học lại: Phải đảm bảo sĩ số tối thiểu 20 SV/ 01 lớp. 

3. Thời gian đóng: từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 11/12/2021 

4. Hình thức đóng: Nộp tiền chuyển khoản 

Sinh viên thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Nhà trường mở tại ngân hàng như 

sau: 

- Chủ tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

- 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: TC [MSSV] [Tên sinh viên] HP học kỳ… 21-22    

Ví dụ: TC 20442123 Nguyễn Văn A HP học kỳ I 21-22 

Ghi chú:  
- Sau khi hoàn tất việc đóng học phí, hóa đơn điện tử sẽ được gửi qua email sinh viên 

(theo địa chỉ email sinh viên do Nhà trường cung cấp); đồng thời sinh viên có thể kiểm tra 

hóa đơn, tải và in hóa đơn trên trang web https://online.hcmute.edu.vn/.  

- Hóa đơn điện tử có thể được sử dụng trong trường hợp khiếu nại các vấn đề liên quan 

đến học phí, xét miễn giảm học phí tại địa phương, vay vốn ngân hàng,… 

- 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 quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Các sinh viên VLVH; 

- Lưu VT, ĐTKCQ. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc 

 

https://online.hcmute.edu.vn/
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