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THÔNG BÁO 

Về việc thu học phí sinh viên ĐHCQ QH 2019, 2020, 2021 

học kì 1 năm học 2022-2023 
 

Căn cứ Hướng dẫn thu học phí, lệ phí năm học 2022-2023 số 1217/HD-ĐHNN ngày 

12/08/2022 của Trường Đại học Ngoại Ngữ; 

Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc thu học phí học kì 1 năm 

học 2022-2023 đối với sinh viên Đại học chính quy QH 2019, 2020, 2021 như sau: 

1. Mức nộp học phí: 

Khóa Hệ/Khoa HP kì 1 HP kì 2 

2019,2020,2021 
Hệ chuẩn 6.000.000 6.000.000 

Hệ CLC TT23 17.500.000 17.500.000 

2. Thời gian và cách thức nộp:  

Trước ngày 25/10/2022, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã được Nhà trường 

liên kết với ngân hàng mở từ đầu khóa học. 

Từ ngày 25/10/2022 đến 31/10/2022, Trường sẽ trích học phí từ tài khoản của sinh viên 

vào tài khoản của Nhà trường. Để trích được học phí, tài khoản của sinh viên phải có số dư ít 

nhất bằng tổng học phí phải nộp cộng với 50.000 đồng phí duy trì tài khoản. 

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng trích được tiền học phí từ tài 

khoản của sinh viên chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường. 

3. Các lưu ý:  

- Sinh viên nợ học phí sẽ tạm dừng các hoạt động đăng kí môn học học kì 2/2022-

2023, chi học bổng, nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. 

- Sinh viên có thể vào đường link sau, gõ mã sinh viên để xem các thông báo và cập 

nhật tình trạng nộp học phí: https://ulis.vnu.edu.vn/tracuuhocphi từ ngày 03/11/2022. 

- Sinh viên có thắc mắc liên hệ vào giờ hành chính: 

+ Thông tin về học phí: 02462 977 098 (cô Thoan - P KHTC). 

+ Thông tin về tài khoản BIDV: 0242 243 0066 (cô Trang - cán bộ ngân hàng). 

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.  
 

Nơi nhận: 

- SV QH2019,2020,2021; 

- Các Khoa đào tạo; 

- Lưu: HCTH, KHTC.T3. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh  
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