TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 1033/TB-ĐHGTVT-PH.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v hoàn lại học phí đã đóng đợt học kỳ phụ tháng 12.2018
Kính gửi: Sinh viên các hệ;
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh
Căn cứ theo thông báo số 306/ TB-ĐHGTVT-PH.TPHCM ngày 12 tháng 02 năm
2019 về việc thu thêm học phí học kỳ phụ tháng 12 năm 2018 tổ chức lớp riêng hệ Vừa

học vừa làm, hệ Liên thông và hệ Bằng 2 tại Phân hiệu;
Kết thúc đợt thu thêm học phí để tổ chức lớp riêng, Nhà trường thông báo thời gian
hoàn trả lại tiền học phí đối với những sinh viên không có nguyện vọng học lớp riêng đợt
đăng ký học kỳ phụ Tháng 12 năm 2018 cụ thể như sau:
1. Đối với sinh viên đã đóng thêm học phí bổ sung nhưng vẫn không thành lập được
lớp riêng sẽ nhận lại tiền sinh viên đã đóng lần 1 và số tiền sinh viên đã đóng
thêm.
2. Đối với những sinh viên không đóng học phí bổ sung để mở lớp riêng sẽ được
nhận lại học phí đã đóng lần 1.
3. Thời gian và địa điểm nhận lại tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày
24/05/2019 tại phòng 8D3 – Phòng Tài chính Kế toán (Danh sách đính kèm).
*Lưu ý: - Đối với những sinh viên đóng tiền trực tiếp (không qua Website của Nhà
trường) đề nghị mang theo biên lai đóng tiền để nhận lại tiền.
- Sau ngày 24/05/2019 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết hoàn lại học
phí./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Đăng website;
- Lưu TCHC, Đào tạo.
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