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THÔNG BÁO
V/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022
Theo thông báo số: 1223/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 6 tháng 8 năm 2021 về
việc tổ chức học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho bậc đại học hệ chính quy khóa 61 trở
về trước. Thời gian thu học phí cho sinh viên đăng ký đồ án tốt nghiệp, thực tập tốt
nghiệp và lớp học phần chính khóa từ 8/9/2021 - 17/9/2021.
Đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vẫn còn 530 sinh viên chưa hoàn
thành việc đóng học phí (có danh sách đính kèm).
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành việc đóng học phí, Phòng Đào tạo
thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 như
sau:
- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 5/10/2021.
- Hình thức thu: sinh viên đóng tiền qua ứng dụng ViettelPay.

Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (kể cả các sinh viên đã có đơn gửi
về Phòng đào tạo trước đây) mà không thể hoàn thành học phí trong thời hạn theo
thông báo này, cần làm đơn xin xem xét (kèm theo minh chứng), gửi về phòng đào tạo
đến hết ngày 5/10/2021, qua địa chỉ email: bandaotao@utc2.edu.vn.
Sau ngày 5/10/2021 những sinh viên chưa hoàn thành học phí, sẽ bị xóa tên trong
danh sách lớp học phần.
Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên được biết và thực hiện. Cố vấn học tập
đôn đốc, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện của sinh viên lớp mình phụ trách.
Trân trọng cảm ơn./.
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