BO GIAO D1JC VA DAO TO
TRUNG DI HQC NONG LAM
THANH PHO HO di MINH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Tp.HCM, ngày atháng 4 nám 2022

S:O /TB-DIThTL-KHTC.

THÔNG BAO
V/v: "Mfrc thu hQc phi hçc k)r 2 nám hçc 2021-2022"
Can cr Nghj djnh 81/2021/ND-CP ngày 27 tháng 8 näm 2021 cüa Chinh Phü
quy djnh ye cc chê thu, quãn 19 hçc phi dôi v1i co so giáo dc thuOc h thông giáo
dic quôc dan và chinh sách min, giãm hçc phi, ho trq chi phi hçc tap, giá djch vii
trong linh virc giáo dic, dào tao;
Can ci'r quyêt dnh so 2369/QD-DHNL-KHTC ngày 12 tháng 07 näm 2021 cüa
Hiu tnx&ng ye vic quy djnh mi:rc thu h9c phi nAm hQc 202 1-2022;
Can cir quyêt djnh so 2500/QD-DI{NL-DT ngày 18/08/202 1 cUa Hiu tnthng
ye vic ban hành quy chê hQc vi áp diing cho bac dai h9c dào tao theo h thông tin
chi;
Can cü quyt dnh s 3647/TB-DHNL-DT ngày 16/12/2021 cüa Hiu truOng
ye vic däng k9 h9c phân h9c k9 2/2021-2022.
TrirOng Dai h9c Nông Lam Tp. H Chi Minh thông báo v mirc thu h9c phi
hoc k9 2/2021-2022 nhix sau:
I. MIJ'C THU HQC PHI
1. H diii hçc, lien thông, van bang 2:
DVT: dông/tin chi

Niên khóa
H chInh quy di trà, lien thông, van bang 2
Các khóa 2019 trO v trithc
Tükhóa2020

He chInh quy chirong trInh chat hrç'ng cao
Các khóa 2019 tr v trithc
Tir khóa 2020

He dai hyc vfra lam vfra hçc
Các khóa 2019 trY v trithc
Tir khóa 2020

Nhóm ngành 1

Nhóm ngành 2

290.000
255.000

347.000
304.000

998.000
876.000

1.082.000
948.000

436.000
3 82.000

520.000
456.000

Nhóm ngành 1 (CL C).• QTKD, Nhóm ngành 2 (CL C).• CNTP, CNSH, CK, MT
Lwuy.
- Tr khóa 2019 trO ye trirOc ap ding chircmg trInh dào tao tin chi bInh quân tinh
h9c phi là 135 tin chi.
- Tü khóa 2020 trO ye sau áp diing chircing trInh dào t?o tin chi bInh quân tinh
h9c phi là 154 tin chi.
- Khi chirong trinh dào tao thay dôi thI dcin giá tin chi së thay dôi nhi.rng tong thu
hQc phi/sinh viênl4 näm không dôi theo quy djnli cüa ND8 1.
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2. H di hçc chInh quy Chtrong trinh tiên tin:
DVT: dn/sv/hoc k
Mfrc hQc phi
-

Niên Khoá
Ngành cong ngh thiic phm
Khoa 2018
Khoá 2019
Khoá 2020
Khóa 2021
•A
F
Nganh thu y lien lien
Khóa 2016
Khóa 2017
Khóa2018,2019,2020 &2021

17.000.000
16.000.000
15.000.000
15.000.000
17.500.000
17.000.000
17.500.000

II. PHUNG TH1C VA THJI HAN THU HQC PHI
1. Phirong thu'c thu hyc phi
- Sinh viên h chInh quy: Np h9c phi online, xem hithng dan tai web:
https://pkhtc.hcmuaf.edu.vn (Vào menu: hçc phi/hithng dn thanh toán online).
- Sinh vien h vira lam vüa hpc: Np h9c phi bang chuyên khoán
o Ten tài khoân: TruOng Dai hQc Nông Lam Tp.HCM
oNi dung: HPDH, ma sinh viên
o So tài khoán: 117000042304, ngân hang VietinBank chi nhánh Thu Due
- Sau khi dóng tiên thành công, h9c phi sé duccc cp nht ngay tai web:
https://dkmli.hcmuaf.edu.vn và hóa dan din tir sê ducic g1ri qua email sinh viên (theo
da chi email sinh viên do Nhã trumg cung cap).
- Nêu sau 01 ngày dóng tiên, hQc phi chixa dixçc cp nhtt trên web, sinh viên
phãn hoi thông tin tai trang web: https://pkhtc.hcmuaf.edu.vn (Vào menu: h9c
philthãc mac hçc phi) dê drnc giãi quyêt. Thai gian phãn hôi: trong 03 ngày kê tr
ngày bet han dóng h9c phi cüa khóa mInh.
- Qua thai han trên, nêu sinh viên có sal sot
h9c phi, xem nhi.r sinh viên van
con nq h9c phi và bj xü 1r vi pham theo quy chê hQc viii.
2. ThO'i hin dóng hQc phi
so

ye

06i tu'qng
SV chirang trInh tiên tin và ch.t lucing
cao
SV khoá 2021
SV khoá 2020
SV khoá 2019
SV khoá 2018 tra v truOc

Thôi gian dóng hçc phi
Han cui ngày 03/04/2022
Han cuôi ngây 10/04/2022
Han cui ngày 17/04/2022
Han cui ngày 24/04/2022
Han cu6i ngày 30/04/2022

Sau th&i han dóng hc phi trén, Nhá tnrang sê khóa h tMng thanli toán hçc
phi dé ixu tiên server cho vic däng k' mon hçc (sinh viên së không thanh toán duqc
h9c phi trong thai gian däng k' mon h9c). VI 4y, sinh viên km ' dóng h9c phi dung
theo thai han quy dnh de không ãnh hu&ng den vic dang kr mon hçc.
3. Gia hn thôi gian dóng hQc phi
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Nu sinh viên Co hoàn cãnh khó khän (co giy xác nh.n cüa dja phrnmg) muon
gia htn thai gian dOng hçc phi, sinh viên np dan tai P.CTSV truOc ngày 15/04/2022.
Thai gian duçic gia htn dóng hçc phi là 03 tháng. Sau thai han trên, Nhà trtthng sê
không nhn dan và mi thàc mac không dixc giãi quyêt. Sinh viên tãi mu don tai
web: https://nls.hcmuaf.edu.vn.
IlL TO CHUC THUC HIN
1. Nghia viii và xtr 1 vi phim quy djnh dóng hQc phi cüa sinh viên
Sinh viên phâi thirc hin day dü nghia vii dóng hçc phi dung thai han theo quy
djnh nay. Sinh viên dóng h9c phi không dung thai han quy djnh trên së không duc
däng k' mon h9c cüa hc k' tiëp theo và bj tth diem rèn 1uyn.
2. Trách nhim các phông ban, các khoa
Phông K hoich Tài chinh: Co trách nhim trirc tiêp to chirc thu và thông báo
các phucmg an thu h9c phi cho sinh viên trong toàn truàng.
Phông Dào to: Xi:r lr các tnrO'ng hçip sinh viên ng h9c phi theo quy chê h9c vi.
Tnrang hcip sinh viên có nhu câu ma lap khi không dü so hrçmg sinh viên theo quy
djnh, Phông Dào tao có trách nhim 1p danh sách g1ri ye phOng Kê hoach Tài chInh
ngay sau khi däng kr mon h9c.
Phông Cong tác sinh viên: Co trách nhim thông báo thai han, quy trinh dOng
h9c phI den sinh viên toàn tmang, xir 1 các tnthng h'p chm dóng hçc phi theo quy
djnh, tong hcp và xét duyt các trixang hçp xin gia han dóng hçc phi.
Các Khoa: Co trách nhim thông báo, phô biên thai han, quy trInh dóng hQc phi
den sinh viên cüa Khoa nhäm dam bào sinh viên dóng h9c phi dung thai han và dung
quy djnh.
Trong qua trinh thrc hin, nu có vng mac, d nghj các dcm vj phàn ánh d
Nhà tnrang kjp thai diu chinh cho phit hçp.
Trân trQng kjnh chào./.
Noi nhçmn:
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- KhoaJB môn;
- P.Dào tao, P.CTSV;
- Toàn th sinh viên;
- Liru: HC, KHTC.
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PGS.TS. HU'NH THANH HUNG
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