
       
ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

Số      /TB-ĐHQT 

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

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc giảm học phí học kì III, năm học 2020-2021  
 

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng trường số 06/BB-HĐT ngày 06/8/2021, nhằm hỗ trợ 

sinh viên và phụ huynh trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó 

lường,  

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến sinh viên như sau: 

1. Học phí sẽ được giảm trực tiếp 5% trên học phí học kỳ III, năm học 2020-2021, dựa 

trên số môn học, số tín chỉ sinh viên đã đăng kí trên EDUSOFT. 

2. Đối với sinh viên đã đóng 100% học phí học kỳ III, năm học 2020-2021, trường sẽ 

tính toán và cấn trừ số học phí được giảm (5%) chuyển sang học kỳ sau, hoặc hoàn trả lại cho 

sinh viên nếu sinh viên yêu cầu. 

3. Sinh viên có yêu cầu hoàn trả học phí được giảm, liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính 

của trường (Phòng O2-701, Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội hoặc 

gửi email và mẫu “Giấy đề nghị” (đính kèm) về địa chỉ email khtc@hcmiu.edu.vn để nhận tiền 

hoàn trả. 

4.  Các hình thức thu học phí của Trường Đại học Quốc tế: 

- Thu học phí bằng hình thức trực tuyến qua EdusoftWeb. 

- Chuyển khoản qua tất cả các hệ thống Ngân hàng trên toàn quốc vào tài khoản của 

Trường Đại học Quốc tế. 

- Nộp tiền mặt tại phòng Kế hoạch Tài chính (O2-701) sau khi hết thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội. 

Thông tin các tài khoản giao dịch của Trường Đại học Quốc tế: 

(1) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV)  

Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 



Số tài khoản: 3141.00000.35267 

Tại ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 

(2) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam (Vietcombank – VCB)   

Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

Số tài khoản: 007.100.5999.999 

Tại ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

(3) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank) 

Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

Số tài khoản: 1700.201.191.693 

Tại ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

5. Sinh viên lưu ý ghi nội dung thanh toán: “Nguyen Van A, MSSV…..nop HP 

HKIII/20-21” 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                           HIỆU TRƯỞNG 
-  Sinh viên đại học;            
-  Các Khoa, Bộ môn,  
-  Phòng CTSV, ĐTĐH (để biết);          
-  Lưu VT, KHTC.                           
       
               

         Trần Tiến Khoa   
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