TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020

Số: 729 /TB- ĐHGTVT-PH.HCM

THÔNG BÁO
Về việc thu học phí kỳ II năm học 2019 - 2020
Kính gửi: CVHT, Học viên Cao học và sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2
Căn cứ theo kế hoạch học tập năm học 2019-2020 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;
Căn cứ vào Quyết định số 1613/QĐ-ĐHGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2019 về việc
quy định học phí các hệ đào tạo năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao
thông Vận tải;
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến học
viên các lớp hệ Cao học; sinh viên các lớp hệ Liên thông và Bằng 2 tại Phân hiệu học phí và
thời gian đóng học phí học kỳ II năm học 2019-2020 cụ thể như sau:
I.
TT

Mức học phí và thời gian thu:
Tên lớp

1

CH - Kỹ thuật xây dựng công
trình giao thông K27

2

CH - Kỹ thuật xây dựng công
trình giao thông K27.2

3
4
5
6
1
2
3
4
5

Số TC
Mức thu
Hệ Cao học
20
25

20*625.000
25*625.000
–
12.500.000
14*556.000
9*556.000

Số tiền
12.500.000
3.125.000

CH - Quản lý xây dựng K27
14
CH - Quản lý xây dựng K26.2
9
CH - Kỹ thuật cơ khí động lực
9
9*625.000
K26.2
CH - Quản lý kinh tế K26
12
12*556.000
Hệ Liên thông, Bằng 2
LT. Cầu đường bộ K59
4
4*316.000
LT. Xây dựng dân dụng và công
4
4*316.000
nghiệp K59

7.784.000
5.004.000

LT. Cầu đường bộ K60
LT. Xây dựng dân dụng và công
nghiệp K60
B2. Xây dựng dân dụng và công
nghiệp K59

19/05 21/05

5.625.000
6.672.000
1.264.000
1.264.000

23

23*316.000

7.268.000

26

26*316.000

8.216.000

18

18*308.000

5.544.000
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Thời gian

19/05 21/05

 Trong đó:
1.

Mức học phí hệ Cao học:

1.1 Học phí của khóa 26, 27:
-

Khối kỹ thuật: Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC/Khối kỹ thuật

-

Khối kinh tế: Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC/Khối kinh tế

1.2 Học phí của CH - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông K27.2:
HP = Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC – TT
Trong đó:
-

HP: Học phí cần đóng thêm.

-

TT: Số tiền tạm thu khi học viên nhập học:
+ Khối kỹ thuật: 12.500.000 đồng

2. Mức học phí hệ Liên thông K59, K60; Bằng 2 K59:
-

Khối kỹ thuật: Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC/Khối kỹ thuật.

-

Sinh viên liên thông K59 đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đóng tiền theo
thông báo số 706/TB- ĐHGTVT-PH.HCM.

II. Một số điều cần lưu ý
- Trong thời gian thu học phí, sinh viên hoặc học viên hệ Cao học có hoàn cảnh gia đình
khó khăn phải nộp đơn xin gia hạn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú hoặc trường hợp bị ốm đau bệnh tật phải nộp đơn xin gia hạn kèm các giấy tờ
minh chứng của bệnh viện cấp Quận, Huyện về Phòng Đào tạo Phân hiệu (Phòng 10D3) trước
khi kết thúc thời hạn thu học phí.
- Hiện nay, để thuận lợi cho các sinh viên, học viên trong việc nộp học phí. Nhà trường
đã chuyển đổi hình thức thu học phí trực tuyến thông qua mã OTP. Vậy, các trường hợp sinh
viên, học viên chưa đăng ký gói dịch vụ thanh toán trực tuyến đề nghị liên hệ gấp với Ngân
hàng VietinBank để kích hoạt dịch vụ, hoặc có thể liên hệ Phòng Công tác Chính trị và Sinh
viên (phòng 6D3) để được hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra, sinh viên có thể đóng tiền thông qua
Viettel Pay (xem hướng dẫn đính kèm).

2

- Sau thời hạn đóng học phí, đề nghị toàn thể sinh viên lưu ý xem danh sách chưa nộp
học phí đăng tại website htttp://utc2.edu.vn;
- Để thuận tiện trong quá trình đóng học phí, sinh viên xem hướng dẫn quy trình nộp
học phí qua thẻ ATM trong file đính kèm hoặc liên hệ Phòng đào tạo (phòng 10D3) để được
hướng dẫn chi tiết trong thời hạn nộp học phí./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị, CVHT;
- Sinh viên và học viên Cao học;
- Phòng TC-KT,CTCT&SV;
- Đăng Webiste http://utc2.edu.vn;
- Lưu Đào tạo,TCHC.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đã ký

TS. Vũ Văn Toản
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