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THÔNG BÁO 
Về việc đóng học phí và rút học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 

 

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí và rút học phần tín chỉ học kỳ 2 năm 

học 2019-2020 như sau: 

1/   Đóng học phí 

- Đối tượng: sinh viên chính quy chương trình đại trà có đăng ký học phần học kỳ 2 

năm học 2019-2020 

- Thời gian: từ ngày 21/02/2020 đến hết ngày 17/4/2020 

- Hình thức: sinh viên có thể chọn một trong các hình thức đóng học phí sau: 

+  Trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài vụ của Trường (cơ sở chính) 

+  Online qua cổng thông tin điện tử https://sv.ut.edu.vn bằng tài khoản thẻ ATM 

E-Partner của Vietinbank 

+  Chuyển tiền đến số tài khoản: 1100 0012 6050, Ngân hàng Công thương Việt 

Nam (Vietinbank) Chi nhánh 7, TP. HCM; tên tài khoản: Trường Đại học Giao 

thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. 

Yêu cầu: sinh viên phải ghi rõ mã số sinh viên, nội dung thanh toán và chính xác số 

tiền học phí cần thanh toán khi nộp trực tiếp tại ngân hàng. 

2/  Rút học phần 

- Thời gian từ 10 giờ 00 ngày 19/3/2020 đến 10 giờ 00 ngày 24/3/2020 

- Hình thức rút học phần qua mạng internet (trực tuyến). 

3/   Lưu ý 

- Nhà trường khuyến khích sinh viên đóng học phí trực tuyến qua cổng thông tin sinh 

viên hoặc đóng qua ngân hàng theo hướng dẫn trên. 

- Sinh viên phải hoàn thành học phí cho học phần trước khi rút.  

- Sinh viên phải hoàn thành học phí trong thời gian quy định. Riêng các nhóm lớp học 

phần kết thúc sớm hơn thời gian quy định, sinh viên phải hoàn thành học phí trước 

khi thi/bảo vệ ít nhất 1 tuần. 

- Sinh viên không hoàn thành học phí đúng thời hạn sẽ bị cấm thi.  

Nơi nhận: 
- BGH (b/c);  

- Các Khoa/Viện/Bộ môn;  

- Website, cổng TTSV; 

- P.KH-TV; 

- Lưu: VT, PĐT. 
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