
 

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẰN THƠ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số  45  /TB-TC        Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO  
Hình thức nộp phí ở Ký túc xá học kỳ 1, năm học 2021-2022 (lần 2) 

 

 

Căn cứ Quyết định 1470/QĐ-UBND ngày 11/7/2021 của Chủ tịch UBND thành 

phố Cần Thơ về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Thông báo số 44/TB-TC, ngày 9 tháng 7 năm 2021 về hình thức nộp phí 

Ký túc xá học kỳ 1, năm học 2021-2022. 

Phòng Tài Chính thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên sau đại học (gọi chung 

là SV) hiện đã đăng ký ở Ký túc xá (KTX) học kỳ 1, năm học 2021-2022 như sau: 

 1. Tạm hoãn việc tổ chức thu phí KTX trực tiếp tại địa điểm Nhà học B1 

(phòng 106 và 107) từ ngày 14/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

 2. Phòng Tài chính tiếp tục thu phí bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân 

hàng HDBank theo cú pháp như sau:  Mã số SV – Số phòng ở KTX – Tên SV 

- Số tài khoản: 0077 0407 0013 608 

- Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Cần Thơ 

Lưu ý: 

- Đề nghị sinh viên áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) 

- Kiểm tra chính xác cú pháp (mã số SV) trước khi thực hiện thao tác gửi.  

- Chụp biên lai đã chuyển khoản thành công gửi về phòng Tài chính qua email: 

ptc@ctu.edu.vn (để gạch nợ trên hệ thống)  

Trân trọng kính chào./. 

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG  . 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng CTSV; 

- Lưu VT. 

 

                                                                                  Nguyễn Văn Duyệt 
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