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THÔNG BÁO 

Về việc phát học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 

Và miễn giảm học phí năm học 2018-2019 
______________________________________ 

Căn cứ quyết định số  916 /QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM về việc cấp học bổng khuyến khích học tập 

cho sinh viên học kỳ I năm học 2018-2019; 

Căn cứ quyết định số  917 /QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM về việc cấp học bổng khuyến khích học tập 

cho sinh viên thuộc Viện đào tạo Quốc tế, học kỳ I năm học 2018-2019; 

Căn cứ quyết định số  918 /QĐ-ĐHKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM về việc miễn giảm học phí cho sinh viên 

thuộc đối tượng chính sách năm học 2018-2019. 

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo như sau: 

1. Thời gian phát học bổng: Từ ngày 03/12/2018 đến 03/01/2019 

2. Địa điểm phát: 

- Sinh viên học tại cơ sở 196 Pasteur nhận học bổng và miễn giảm học phí 

tại Phòng Kế hoạch Tài chính. 

- Sinh viên học tại cơ sở Đà Lạt nhận học bổng và miễn giảm học phí tại 

văn phòng trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt. 

- Sinh viên học tại cơ sở Cần Thơ: Nhà trường sẽ chuyển tiền vào tài 

khoản của sinh viên sau khi Phòng CTHSSV cung cấp đủ danh sách số tài khoản sinh 

viên.  

3. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi đến nhận tiền. Nhà trường không giải 

quyết các trường hợp nhận thay trừ trường hợp có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy 

định. 

Sau thời gian trên số tiền sinh viên chưa đến nhận sẽ được thu hồi và bổ sung vào 

quỹ học bổng sinh viên. 

 Đề nghị sinh viên theo dõi và nghiêm túc thực hiện  

 

Trân trọng ./. 
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