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THONG BAO 
V vic gia hn tho'i gian dóng hQc phi h9c ky II näm hQc 2019-2020 

Ap ding cho sinh viên dti hçc chInh quy 

Tm?ing Di h9c Ma Thành ph6 H ChI Minh (sau day gi là Trixông) thông báo v vic 
gia hn thai gian dóng h9c phi hçc k' II näm h9c 20 19-2020 cho sinh viên di h9c chInh 
quy do ãnh huâng cüa djch bnh Covid-19, cii the nhix sau: 

- Thai gian dóng h9c phi: dn ht ngày 05/4/2020. 

- Sinh viên có th in giy np tin và dóng hc phi ti các phông giao djch cüa ngân 
hang Agribank, ngân hang Dông A, ngân hang Nam A ti các tinh hoc chuyên khoãn qua 
internet banking vào tài khoàn cüa Trueing. 

+ Khi dóng h9c phi ti ngân hang, sinh viên in giy np tin d nhân viên ngân 
hang thu dng và chInh xác so tiên h9c phi và các thông tin dóng h9c phi. Sau khi dóng h9c 
phi xong sinh viên phãi bão quãn biên lailgiây np tiên can then dé dOi chiêu khi can thiêt. 

+ Khi dóng hc phi qua internet banking, sinh viên phâi di chiu vói gi.y np tin 
dê chuyên dung và chinh xác sO tài khoãn, ten ngi.rai nhn (Truang Di h9c Mi Thành phô 
Ho ChI Minh), sO tiên h9c phi. Ni dung chuyên khoàn can ghi dày dCi h9c phi h9c k' 
11/2019-2020, ma so sinh viên, h9 và ten sinh viên, so phiêu. Sau khi thirc hin giao djch 
thành cong sinh viên phãi hxu giü biên lai chuyên tiên can then dê dOi chiêu khi can thit. 

Trong qua trinh thrc hin, nu có vuâng m.c xin vui lông lien h các du mi trin 
khai djch vii cüa các ngân hang nhu sau: 

• Ngân hang Agribank — PGD Trung Tam Sài Gôn s 01: 0906 200 045 

hoäc (028) 3829 4665. 

• Ngân hang Nam A — chi nhánh Trung Tam Kinh Doanh: (028) 3929 6699. 

• Ngân hang DOng A — chi nhánh Dinh Tiên Hoàng: (028) 3636 2564. 

Truang có các loai h9c bng d h trçi sinh viên gp khó khän v tài chInh do hu 
qua cüa djch bnh Covid-19. Thông tin ye h9c bong sinh viên xem tai  trang 
http://ou.edu.vn/hocbong/. Dê biêt them ye thu tiic, ho so xét h9c bng, sinh viên lien h 
Phông Cong tác sinh viên qua dja chi email: osa(ou.edu.vn  hotc qua so din thoi: (028) 
3930 2146; (028) 3930 007' 

No'inhân: 
- Các dan vj trong Tnr?ng (dê biêt); 
- Gri email cho sinh viên; 
- Dàng website PhOng QLDT; 
- Lixu: VT, QLDT. 

! 2 D 


	Page 1

