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THÔNG BÁO 
Về việc gia hạn thời gian thu học phí đối với sinh viên chính quy 

Học kỳ 1 năm học 2017-2018 

 
 

Phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM thông báo về 
việc gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau: 

1. Thời gian gia hạn: từ ngày 13/09/2017 đến ngày 19/09/2017. 

  
2. Hình thức nộp tiền: 

 Sinh viên nộp học phí vào tài khoản của Trường tại Ngân hàng BIDV theo các 
thông tin sau: 

Đơn vị nhận tiền: Trường đại học Kiến trúc TP.HCM 

Địa chỉ:    196 Pasteur, Quận 3, TP.HCM.  
Số tài khoản:   13010000421884 tại Ngân hàng BIDV– CN Sở giao dịch II 

TP.HCM. 
 Sinh viên cần ghi rõ nội dung: Họ Tên sinh viên, Mã số sinh viên, Lớp, học phí 
học kỳ .. năm học… trên phiếu nộp tiền 

 Sinh viên vui lòng kiểm tra và nộp đúng số tiền trên tài khoản học phí. 
 

3. Sau ngày 19/09/2017 Nhà trường sẽ tiến hành hủy các học phần của sinh viên 
đã đăng ký nhưng không đóng tiền. 

 

4. Thông báo này không áp dụng đối với: 
 -  Sinh viên đã nộp đơn xin gia hạn. 

-  Sinh viên học theo chế độ cử tuyển của Nhà nước; 

-  Lưu học sinh Lào, Campuchia; 
-  Học viên cao học, NCS; 

- Sinh viên học theo Chương trình tiên tiến, Chương trình liên kết Swinburne, 
sinh viên học theo đề án “Đào tạo nhân lực các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ”. 

 

Nhận biên lai thu học phí tại Trường. 
 Sau khi nộp tiền, Ngân hàng sẽ gửi lại cho sinh viên 01 liên chứng từ  của ngân 
hàng ( “Giấy nộp tiền mặt” hoặc “Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền…” – nếu sinh 

viên nộp học phí dưới hình thức chuyển tiền từ tài khoản cá nhân). 
 Từ ngày 25/09/2017 đến 29/09/2017 Sinh viên mang “Giấy nộp tiền mặt” đến 
Phòng Kế hoạch Tài chính để nhận “ Biên lai thu học phí”. 

 
  TRƯỞNG PHÒNG 

Nơi nhận:          

- Phòng Đào tạo và CTSV; 

- Ban Quản lý đào tạo Cơ sở Cần Thơ, Đà Lạt;    (đã ký) 
- Cổng thông tin: http://portal.uah.edu.vn       

- Lưu: KH-TC.                              

 Phạm Thị Kim Dung 


