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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

Add: 176 Trần Phú, Tp. Huế

Tel: 0234.3829.957

Email:

Web:

THÔNG BÁO HỌC PHÍ
HỌC KỲ SUMMER

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tên sinh viên (Name): Ngày lập (Date):
Lớp (Class): Học phí tính từ (From):
Mã sinh viên (Code): Đến (To):

Vui lòng thanh toán trước (Due date):

DIỄN GIẢI (DETAIL) Số tín chỉ Đơn giá SỐ TIỀN (AMOUNT)
(VND)

(A) - Các khoản nộp (Payables)
Học kỳ Summer (2020 – 2021)
(B) - Truy thu học phí, các khoản khác học kỳ trước
(Collecting tuition & other semester before): (1+2)

(1) - Học phí (Tuition fee)
(2) - Phí khác ( Other fees)

(C) - Các khoản được giảm trừ (Deductions): (1+2)
(1) - Học phí (Tuition fee)

(2) - Phí khác ( Other fees)

TỔNG TIỀN (Total): (A + B – C)

Bằng chữ:

Sinh viên có thể thanh toán tiền mặt hoặc bằng hình thức chuyển khoản tại địa chỉ:

Tên tài khoản (Account's name): Trường Đại học Phú Xuân
Số tài khoản (Account number): 112.002.652.173
Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
(Sinh viên cần ghi rõ họ tên, lớp, khóa học, mã sinh viên để tiện việc theo dõi, đối chiếu)

Thời gian thu phí: Từ ngày .......... đến ngày .......
Sau ngày ........, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn học phí tại Phòng Đào tạo của Nhà trường (thời gian
chậm nộp không quá 07 ngày). Sau thời gian trên, nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Nhà
trường sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ cho sinh viên.

Người lập
PHÒNG TỔNG HỢP

BỘ PHẬN KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
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NGUYỄN THỊ THU THỦY


