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THOÂNG BAÙO

Veà vieäc lòch thu hoïc phí hoïc kì 3 khoaù 9, 10&13 heä Cao đẳng & Đaïi hoïc chính qui
naêm hoïc 2013-2014

Caên cöù vaên baûn soá 642/ÑHSG-ÑT ngaøy 03 thaùng 04 naêm 2014 veà vieâc ñaêng kí moân
hoïc vaø ñoùng hoïc phí hoïc kì 3 naêm hoïc 2013-2014 heä chính qui.
Phoøng Keá hoaïch -Taøi chiùnh tröôøng Ñaïi hoïc Saøi Goøn thoâng baùo ñeán taát caû sinh vieân
caùc Khoùa 9, 10 &13 heä cao đẳng & đaïi hoïc chính qui lòch vaø ñòa ñieåm thu hoïc phí ñaøo taïo
hoïc kì 3 naêm hoïc 2013-2014 nhö sau:
Ñòa ñieåm thu hoïc phí:
Sinh vieân in phieáu noäp tieàn ( hoaëc theû sinh vieân), ñeán noäp tieàn taïi Ngaân haøng
Agribank – Chi nhaùnh An Phuù ; soá 273B An döông vöông, Phöôøng 3, Quaän 5 (gần Coâng
ty du lòch Hoaøn Myõ).
Thôøi gian thu hoïc phí : từ ngày 26/05/2014 đến hết buổi sáng 31/05/2014
a/ Ñoùng hoïc phí baèng tieàn maët taïi ngaân haøng theo lòch:
Ngaøy 26/05/2014: Caùc ngaønh QTKD, Ñieän töû vieãn thoâng
Ngaøy 27/05/2014: Caùc ngaønh Kế toán, Toán ứng dụng
Ngaøy 28/05/2014: Ngaønh Taøi chính Ngaân haøng
Ngaøy 29/05/2014: Caùc ngaønh CNTT, KHMT, TVVP
Ngaøy 30/05/2014: Caùc ngaønh Luaät, Vaên hoùa du lòch, Ngheä thuaät
Ngaøy 31/05/2014(buổi sáng): Ngaønh Ngoaïi ngöõ
b/ Noäp hoïc phí baèng chuyeån khoaûn qua ngaân haøng:
Theo lòch thu hoïc phí nhö treân . gia ñình sinh vieân ñeán ngaân haøng taïi ñòa phöông ghi
caùc thoâng tin ñeå chuyeån khoaûn tieàn hoïc phí nhö sau:
-Ngaân haøng nhaän: NHNN&PTNT An phuù HCM - PGD Nguyeãn Vaên Cöø

-Teân ngöôøi nhaän: Tröôøng Ñaïi hoïc Saøi goøn
-Soá taøi khoaûn:

1606201036100

-Soá tieàn: Ghi toång soá tieàn cuûa caùc moân hoïc ñaõ ñaêng kyù ôû hoïc kì 3 theå hieän treân phieáu noäp
tieàn (keå caû nôï toàn ñoïng neáu coù)
-Noäi dung noäp: ghi hoï vaø teân SV, maõ soá SV, noäp hoïc phí HK3/NH 2013- 2014 .
Neáu sinh vieân khoâng ghi ñaày ñuû thoâng tin theo höôùng daãn, moïi tröôøng hôïp nhaàm laãn coù
theå tieàn hoïc phí khoâng chuyeån ñöôïc vaøo taøi khoaûn nhaø tröôøng, xem nhö sinh vieân chöa
ñoùng hoïc phí vaø seõ bò huûy caùc moân hoïc ñaõ ñaêng kyù ôû hoïc kì 3 naêm hoïc 2013-2014
c/ Gia haïn ñoùng hoïc phí cho sinh vieân theo NÑ 49/2010/NÑ-CP ngaøy 14/05/2010
Trong khi chờ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP về
việc sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP, nhà trường vẫn thöïc hieän
coâng vaên 4744/BGDÑT-KHTC ngaøy 24/07/2012 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo gia haïn
ñoùng hoïc phí cho sv, sinh vieân thuoäc dieän mieãn giaûm hoïc phí theo NÑ 49/2010/NÑ-CP
ngaøy 14/05/2010 cuûa Chính phuû seõ ñöôïc gia haïn noäp hoïc phí hoïc kìø 3 ñeán heát ngaøy
20/08/2014 (noäp hoïc phí taïi Quầy thu ngân HB 006 Phoøng KHTC-ÑHSG).
Sinh vieân vaøo trang Web cuûa tröôøng: cthssv.sgu.edu.vn, muïc”cheá ñoä chính saùch”
ñeå xem danh saùch sinh vieân thuoäc dieän mieãn giaûm hoïc phí .
Sau khi noäp hoïc phí taïi Ngaân haøng, giaáy noäp tieàn do ngaân haøng caáp coù giaù trò nhö
bieân lai thu hoïc phí. Tuy nhieân, sinh vieân naøo coù nhu caàu caàn thieát nhaän laïi bieân lai thu
hoïc phí theo maãu bieân lai Chi cuïc thueá, phoøng thu ngaân HB 006 taïi Ñaïi hoïc Saøi Goøn seõ
caáp bieân lai cho sinh vieân töø ngaøy 15/07/2014 ñeán 15/08/2014.
Phoøng Keá hoaïch-Taøi chính nhôø caùc Khoa thoâng baùo ñeán sinh vieân ñoùng hoïc phí
ñuùng lòch treân. Quaù thôøi gian qui ñònh treân, neáu SV chöa ñoùng hoïc phí, nhaø tröôøng seõ huyû
ñaêng kyù moân hoïc, sinh vieân seõ khoâng coù teân trong danh saùch lôùp ôû hoïc kyø 3 naêm hoïc
2013-2014./.
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