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THÔNG BÁO 

Về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2013 - 2014                                                                      

đối với sinh viên hệ chính quy                                                                                       

        Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ.MĐC-ĐTĐH ngày 22 tháng 12 năm 2011 về việc quy 

định về thời hạn đóng học phí và hình thức xử lý đối với sinh viên không đóng học phí đúng 

hạn theo quy định. 

       Nhà trường thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với sinh viên hệ 

chính quy tại trường như sau:  

      Thời gian và lịch thu: 

      Vào buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 1h30’ đến 4h30’ các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 

hàng tuần; 

      Lịch nộp học phí cụ thể cho từng khóa như sau: 

STT Khoa Thời gian thu học phí Ghi chú 

1 Cao đẳng khoá 56  Từ 12/2/2014 đến 24/2/2014  

2 Liên thông lên ĐH khóa 5, 6 Từ 12/2/2014 đến 24/2/2014  

3 Đại học tín chỉ khoá 54, 55, 56 Từ 25/2/2014 đến 31/3/2014  

      Riêng sinh viên khóa 54; khóa 55 ngành kinh tế; cao đẳng khóa 56; liên thông cao  

đẳng lên đại học khóa 5 hoàn thành học phí theo đúng thời hạn thì mới được công nhận 

kết quả đi thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp. 

      Địa điểm thu:  Phòng Tài vụ - tầng 3 nhà C12 (P 3.14) 

      Trong thời gian thu học phí nếu có vướng mắc đề nghị sinh viên trực tiếp lên phòng Tài vụ 

gặp đồng chí Thảo vào ngày thứ 6 hàng tuần.   

      Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Phòng CTCT-SV, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên 

thông báo, nhắc nhở sinh viên của đơn vị mình thực hiện đúng thông báo, hoàn thành việc 

nộp học phí kỳ 2 năm học 2013-2014 đúng thời hạn quy định. 

Nơi nhận: 
- BGH; (để báo cáo) 

- Ban chủ nhiệm các khoa; 

- Phòng ĐTĐH, CTCT – SV; 

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; 

- Các lớp sinh viên trong toàn trường; 

- Website trường, Dán công cộng; 

- Lưu HCTH, TV. 
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