
 
  
 
 
 

 
THÔNG BÁO 

Thu học phí học kỳ 3, năm học 2020-2021 
 

     Kính gửi:  -   Các đơn vị trong Trường 
- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tp.Cần Thơ 
- Ngân hàng SacomBank CN Cần Thơ 
- Ngân hàng HDBank CN Cần Thơ 
- Sinh viên đại học chính quy 

  

Căn cứ thông báo số 1337/ĐHCT-TC ngày 05/07/2021 thu học phí học kỳ 3 năm học 
2020-2021 đến hết ngày 23/07/2021 bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.  

Căn cứ thực tế về diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 các địa phương trong vùng 
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phòng Tài chính xin thông báo về việc nộp học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021 như 
sau: 

1. Sinh viên được phép tiếp tục nộp học phí đến hết học kỳ 3 năm học 2020-2021, hết 
ngày 15/8/2021. Kết quả học phần sẽ được bảo lưu (không bị xóa điểm học phần). Học phí 
còn nợ sẽ được thanh toán chung với học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022. 

Khuyến khích sinh viên áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, theo cú 
pháp: MSSV – Họ tên SV – Học phí HK3 

2. Các Ngân hàng vẫn tiếp tục thu hộ học phí đến hết ngày 15/8/2021, sau đó đối soát 
kết thúc đợt thu của học kỳ 3 năm học 2020-2021. Kế hoạch thu học phí học kỳ 1 năm học 
2021-2022 sẽ có thông báo sau. 

Số điện thoại tư vấn: 

 + Ngân hàng Nông Nghiệp: 0964 346 346; 

 + Ngân hàng SacomBank: 0932 988 961 hoặc 0932 988 962; 

          + Ngân hàng HDBank: (0292) 3734 253 (line 101, 102, 205) 

Trân trọng kính chào./. 
  

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG  . 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

 

 
                                                                                  Nguyễn Văn Duyệt 

       

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        PHÒNG TÀI CHÍNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số  46 /TB-TC                                    Cần Thơ, ngày 19 tháng 7 năm 2021 
 


