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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

PHÒNG TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số       /TB-PTC TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng       năm 2022 

  

THÔNG BÁO 
V/v Nộp học phí ôn tập và thi tốt nghiệp năm học 2021-2022 

bậc Cao đẳng  

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2021-2022 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt. Nay 

Phòng Tài chính thông báo thời gian thu phí ôn tập và thi tốt nghiệp năm học 2021-2022  

bâc Cao đẳng như sau: 

A. Đối tượng: 

Sinh viên đã hoàn tất chương trình học và có điểm tổng kết của tất cả các học phần 

đạt từ 5.0 điểm trở lên. 

Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên và 

không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

B. Thời gian thu: từ ngày 25/05/2022 đến 03/06/2022. 

C. Cách thức kiểm tra phí ôn tập và thi tốt nghiệp và thanh toán phí ôn tập và thi 

tốt nghiệp:  

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống email sinh viên, để thực hiện lấy mã 

giao dịch và tra cứu số tiền phí ôn tập và thi tốt nghiệp trong đợt thu. 

Mã giao dịch: dùng để thực hiện việc thanh toán phí ôn tập và thi tốt nghiệp  

Bước 2: Sinh viên thực hiện thanh toán phí ôn tập và thi tốt nghiệp theo hướng 

dẫn thanh toán phí ôn tập và thi tốt nghiệp. 

Nhà Trường khuyến khích sinh viên thực hiện đóng học phí bằng hình thức chuyển 

khoản trực tuyến qua hệ thống VCB Digibank của Vietcombank hoặc các hệ thống 

Ibanking của các Ngân hàng khác. (KHÔNG bố trí người thu trực tiếp tại trường) 

Bước 3: Sau khi kết thúc thời gian nộp phí ôn tập và thi tốt nghiệp, Nhà Trường sẽ 

thực hiện gửi email xác nhận phí ôn tập và thi tốt nghiệp sinh viên đã nộp.  
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D. Các lưu ý khác: 

Sinh viên có thắc mắc về học phí tốt nghiệp đề nghị liên hệ ĐT (028)38407478 

(trong giờ hành chính) hoặc gửi email về địa chỉ caodang@tdtu.edu.vn . 

Sinh viên nộp học phí tốt nghiệp trễ hạn sẽ KHÔNG được tham gia kỳ thi tốt 

nghiệp vào đợt tháng 6/2022.  

 

 TL.Q. HIỆU TRƯỞNG 

 Q. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH 
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