
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

       PHÂN HIỆU NINH THUẬN   

 

THÔNG BÁO 
V/v đóng học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 

 
Căn cứ thông báo số 4153/TB-ĐHNL-KHTC, ngày 31/12/2015 v/v điều chỉnh mức thu 

học phí HK1 năm học 2015-2016 và thông báo số 63/TB-PHNT-KHTC, ngày 04/4/2016 v/v 

mức thu học phí HK2 năm học 2015-2016, 

Để thực hiện công tác thu học phí thông qua ngân hàng, kể từ học kỳ II năm học 

2015-2016 BP.KHTC sẽ không thu học phí các học kỳ bằng tiền mặt, sinh viên hệ đại 

học chính qui sẽ đóng học phí bằng các hình thức sau: 

 1- Sinh viên có thẻ ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Thuận (thẻ sinh viên liên kết) 

     Sinh viên đóng tiền mặt vào tài khoản cá nhân của mình sau đó dùng TK cá nhân 

(thẻ sinh viên) chuyển khoản học phí vào tài khoản Phân hiệu tại các máy ATM theo số 

tài khoản của Phân hiệu là: 6151 0000 379 808 

 2- Sinh viên bị mất thẻ hoặc chưa có thẻ liên kết ATM (có xác nhận của BP.CTSV) 

      Nếu sinh viên bị mất thẻ hoặc chưa có thẻ đóng học phí bằng tiền mặt hoặc ủy 

nhiệm chi: SV đến các trụ sở chính của ngân  hàng BIDV và các phòng giao dịch trực 

thuộc chi nhánh để nộp tiền học phí cần ghi theo chi tiết sau: 

      Tên đơn vị thụ hưởng: Phân hiệu Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận 

      Tài khoản:  6151 0000 379 808   Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển CN Ninh Thuận 

      Nội dung nộp tiền: MSSV, họ tên sinh viên, nộp học phí HK2 năm học 2015-2016 

Chú ý: 

- Chỉ sử dụng thẻ ATM được phát hành bởi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Ninh 

Thuận để chuyển khoản học phí cho trường; Chỉ sử dụng thẻ ATM của mình để chuyển 

khoản học phí cho chính mình (không chuyển hộ cho người khác); Không dùng thẻ 

ATM của người thân để chuyển khoản học phí cho mình vào TK của nhà trường. 

- Phân hiệu sẽ không giải quyết các trường hợp làm trái với các quy định như trên 

- Sinh viên không phải đổi biên lai học phí và phải giữ giấy đóng tiền qua ngân hàng để  

đối chiếu khi được yêu cầu. Nếu sinh viên có nhu cầu đổi biên lai liên hệ BP.KHTC 

trong thời gian 7 ngày kể từ ngày cuối tháng đã đóng học phí. Sau thời hạn nêu trên sẽ 

không giải quyết các trường hợp phát sinh. 

3. Học phí HK2 năm học 2015-2016 còn phải nộp: (hệ đại học chính qui) 

Diễn giải Học phí HK1 Học phí HK2 Tạm thu HK1 Còn phải nộp HK2 

Khóa 2012,2013,2014: - Nhóm N1 
                                          - Nhóm N2 
Khóa 2015:  - Nhóm N1 
                      - Nhóm N2 

2.750.000 
3.250.000 
2.750.000 
3.250.000 

3.050.000 
3.600.000 
3.050.000 
3.600.000 

2.700.000 
3.700.000 
2.800.000 
2.800.000 

3.100.000 
3.150.000 
3.000.000 
4.050.000 

4. Thời hạn đóng học phí: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2016. 

BP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 


