
THÔNG BÁO 
Về việc lịch thu học phí đối với sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép)  

ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung quốc  

Học kỳ 2 năm học 2020-2021 
 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ thông 

báo về việc đóng học phí của sinh viên CTĐT Thứ 2 (Bằng kép) các ngành Ngôn ngữ 

Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc các khóa như sau: 

1. Định mức học phí: 370.000đ x số tín chỉ đã đăng ký trên Portal 

2. Thời gian nộp học phí: Từ ngày 05/04/2021 đến 09/04/2021 

           3. Cách thức nộp học phí: Học phí được nộp vào tài khoản của Nhà trường tại 

Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy. 

Hướng dẫn cách thức nộp học phí 

Trường hợp 1: Sinh viên đã có tài khoản Ngân hàng BIDV  

- Cách 1: Nộp học phí qua Intermet Banking/Smart Banking (Áp dụng đối 

với sinh viên đã sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của BIDV) 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống ngân hàng điện tử của BIDV  

Bước 2: Lựa chọn mục Thanh toán/Học phí lệ phí/Nhà cung cấp (Đại học 

Quốc gia Hà Nội/Trường Đại học Ngoại Ngữ-ĐHGHN)/Nhập mã sinh viên/Tiếp 

tục/ Kiểm tra lại số tiền/Thanh toán 

- Cách 2: Nộp học phí qua hệ thống máy ATM của BIDV 

Bước 1: Đưa thẻ vào máy và đăng nhập vào hệ thống ATM của BIDV  

Bước 2: Lựa chọn mục Thanh toán/học phí lệ phí/Nhà cung cấp (Đại học 

Quốc gia Hà Nội/Trường Đại học Ngoại Ngữ-ĐHGHN)/Nhập mã sinh viên/Tiếp 

tục/ Kiểm tra lại số tiền/Thanh toán 

Trường hợp 2: Sinh viên không có tài khoản tại Ngân hàng BIDV 

 Sinh viên có thế đến bất cứ điểm giao dịch nào của BIDV, cung cấp thông tin 

cho Giao dịch viên Họ tên/Mã sinh viên của sinh viên cần nộp học phí, Giao dịch 

viên sẽ thực hiện thu học phí cho sinh viên. 

Lưu ý: Những sinh viên không nộp được học phí qua tài khoản ngân hàng do điều 

chỉnh số tín chỉ lên phòng Kế hoạch – Tài chính (P204 nhà A1) nộp tiền mặt vào 

ngày 13 và 14.4.2021. 

 

 Nơi nhận :                                                                                            

- Phòng Đào tạo (để phối hợp) ; 

- Sinh viên CTĐT thứ 2 (bằng kép) để thực hiện ; 

 - Lưu: HCTH, KHTC, H03. 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG KHTC 

 

 

(đã kí) 

 

 

Lê Thị Khánh Trang 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

            

            Số: 324 /TB-ĐHNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

                   Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021        


