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THÔNG BÁO 

Về việc nộp học phí học kỳ cuối, năm 2021 đối với sinh viên 
 các khóa trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Chương trình đại trà, 

Chương trình đặc thù, Chương trình chất lượng cao 
 

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-ĐHTCM ngày 27 tháng 7 năm 2021 của 
Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc quy định mức học phí các chương 
trình, các khoá và các hệ đào tạo tuyển sinh trong năm 2021 và các chương trình 
các khoá và các hệ đào tạo tuyển sinh trước năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 745/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 29 tháng 6 năm 2021 
của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc đăng ký học phần học kỳ cuối, 
năm 2021 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khoá đào tạo trình độ Đại 
học hệ chính quy chương trình đại trà, chương trình đặc thù; 

Căn cứ Thông báo số 802/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 08 tháng 7 năm 2021 
của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thực hiện thời khóa biểu học tập 
học kỳ cuối, năm 2021 và giải quyết đăng ký học phần đối với sinh viên các khoá 
đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy. 

Trường thông báo về việc nộp học phí học kỳ cuối, năm 2021 đối với sinh 
viên các khóa 17D, 18D, 19D, 20D trình độ Đại học hệ chính quy Chương trình đại 
trà, Chương trình đặc thù, Chương trình chất lượng cao; khóa 19C trình độ Cao 
đẳng hệ chính quy Chương trình chất lượng cao như sau: 
I.  Học phí 

1. Bậc Đại học 
1.1. Chương trình đại trà 
-    Khoá 17D 

+ Môn cơ bản, chuyên ngành: 495.000đ/tín chỉ. 
+ Môn GDTC, GDQP và Kỹ năng mềm: 347.000đ/tín chỉ. 

- Khoá 18D: 
+ Môn cơ bản, chuyên ngành: 510.000đ/tín chỉ. 
+ Môn GDTC, GDQP và Kỹ năng mềm: 357.000đ/tín chỉ. 

- Khoá 19D: 
+ Môn cơ bản, chuyên ngành: 525.000đ/tín chỉ. 
+ Môn GDTC, GDQP và Kỹ năng mềm: 368.000đ/tín chỉ 

- Khoá 20D: 
+ Môn cơ bản, chuyên ngành: 560.000đ/tín chỉ. 
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+ Môn GDTC, GDQP và Kỹ năng mềm: 392.000đ/tín chỉ 
1.2. Chương trình đặc thù 
- Khoá 18D: 

+ Ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống, Quản trị khách sạn: 
 Môn cơ bản, chuyên ngành: 662.000đ/tín chỉ 
 Môn GDTC, GDQP và Kỹ năng mềm: 448.000đ/tín chỉ 

+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 
 Môn cơ bản, chuyên ngành: 556.000đ/tín chỉ 
 Môn GDTC, GDQP và Kỹ năng mềm: 385.000đ/tín chỉ 

-    Khoá 19D, 20D: 
+ Ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống, Quản trị khách sạn: 
 Môn cơ bản, chuyên ngành: 672.000đ/tín chỉ 
 Môn GDTC, GDQP và Kỹ năng mềm: 470.000đ/tín chỉ 

+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 
 Môn cơ bản, chuyên ngành: 595.000đ/tín chỉ 
 Môn GDTC, GDQP và Kỹ năng mềm: 417.000đ/tín chỉ 

1.3.  Chương trình chất lượng cao 
-    Khoá 17, 18D, 19D 

+ Môn cơ bản, chuyên ngành: 1.015.000đ/tín chỉ. 
+ Môn GDTC: 710.000đ/tín chỉ. 
+ Môn GDQP: 510.000đ/tín chỉ. 

- Khoá 20D: 
+ Môn cơ bản, chuyên ngành: 1.085.000đ/tín chỉ. 
+ Môn GDTC: 760.000đ/tín chỉ. 
+ Môn GDQP: 543.000đ/tín chỉ. 

2. Bậc Cao đẳng 
Chương trình chất lượng cao 
-    Khoá 19C 

+ Môn cơ bản, chuyên ngành: 415.000đ/tín chỉ. 
+ Môn GDTC, GDQP, hoạt động xã hội và hoạt động nghiên cứu khoa 

học:  290.000đ/tín chỉ. 
Sinh viên đăng ký học lại, học vượt, học ngoài tiến độ: Học với khoá, lớp 

nào thì đóng mức học phí theo mức học phí của khoá, lớp đó. 
SỐ TIỀN NỘP: 

Học phí học kỳ = Số tín chỉ SV đăng ký 
trong học kỳ x Mức thu học phí 

một tín chỉ 
II. Thời gian và hình thức nộp học phí 

1. Thời gian nộp: Từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 08/10/2021. 
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2. Hình thức nộp: 
- Thông tin tài khoản tại ngân hàng: 

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Tài chính - Marketing 
+ Số tài khoản:   3131 0000 969697 
+ Tại ngân hàng:  Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Bắc Sài 
Gòn. 

- Hình thức nộp: 
a. Nộp cùng hệ thống ngân hàng BIDV: xem hướng dẫn nộp tiền trên 
web trường (https://uis.ufm.edu.vn/Default.aspx) 
b. Nộp khác hệ thống ngân hàng BIDV: Khi nộp tiền, sinh viên phải 
ghi đầy đủ thông tin vào phần nội dung trên Giấy nộp tiền: (MSSV, Họ 
tên, Lớp..) 

Lưu ý: 
- Sinh viên đã nộp tiền cần kiểm tra lại cập nhật học phí trong tài khoản 

UIS sinh viên (https://uis.ufm.edu.vn/) sau 3 ngày làm việc kể từ ngày 
sinh viên nộp học phí. 

- Sinh viên đã nộp tiền nhưng chưa xóa nợ trong tài khoản UIS liên hệ 
Phòng Kế hoạch - Tài chính số điện thoại: 028.37720579, hoặc chụp 
hình giấy nộp tiền gửi qua Email: khtcufm01@gmail.com 

Kết thúc thời gian nộp học phí nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết việc 
đóng học phí trễ hạn; các trường hợp sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ bị hủy 
học phần đăng ký. 

Đề nghị sinh viên các khóa 17D, 18D, 19D, 20D trình độ Đại học hệ chính 
quy - Chương trình đại trà, Chương trình đặc thù, Chương trình chất lượng cao; 
khóa 19C trình độ Cao đẳng hệ chính quy Chương trình chất lượng cao thực hiện 
nghiêm túc thông báo này./. 

 
Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám Hiệu (để b/c); 
- Các phòng, khoa;                                                                           
- Cố vấn học tập; 
- Website Trường; 
- Lưu: VT, KHTC. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-TC 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 (đã ký) 
                                                                  

                                                                       Nguyễn Duy Minh 
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