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         Số: 1262 /TB-ĐHKT-TCKT                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v nộp học phí học kỳ cuối năm 2022 của hệ Nghiên cứu sinh 

 

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc quy 

định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2022 đối với Hệ Sau đại học; 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc nộp học phí học kỳ cuối 

năm 2022 của hệ Nghiên cứu sinh như sau: 

1. Học phí:  

KHÓA KỲ NỘP MỨC NỘP HỌC PHÍ (đồng/kỳ) THỜI GIAN NỘP 

NCS2019 về trước kỳ nợ 28.187.500 01/7/2022 - 30/8/2022 

NCS20192 6 28.187.500 01/7/2022 - 30/8/2022 

NCS2020 5 28.187.500 01/7/2022 - 30/8/2022 

NCS20202 4 28.187.500 01/7/2022 - 30/8/2022 

NCS2021 3 28.187.500 01/7/2022 - 30/8/2022 

NCS20212 2 28.187.500 01/7/2022 - 30/8/2022 

Lưu ý: Số tiền học phí phải nộp bao gồm toàn bộ học phí còn nợ các học kỳ trước 

(tính theo mức học phí hiện hành) và học phí của học kỳ cuối năm 2022. 

2. Hình thức nộp học phí:  

Cách 1: Nộp học phí thông qua Cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn. 

Học viên có thể nộp học phí bằng các phương thức thanh toán (thẻ quốc tế (Visa, 

MasterCard, JBC…), quét mã QR, thẻ nội địa (thẻ ATM) hoặc Internet Banking. 

Cách 2: Học viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau: 

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

- Số tài khoản: 0036100000119009 

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Gia Định 

- Nội dung: <Họ tên>, <MSSV>, <nộp học phí học kỳ cuối năm 2022> 

Ngoài ra, học viên có thể nộp tiền mặt trực tiếp tại tất cả các chi nhánh, Phòng giao 

dịch của ngân hàng TMCP Phương Đông trên toàn quốc. 

Hoặc học viên có thể nộp học phí bằng các loại thẻ ngân hàng (ATM, Visa, 

Master,….) tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch (số 17 

Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3). 

 

 



3. Chú ý: 

Khi nộp học phí, học viên giữ chứng từ xác nhận đã nộp học phí và không cần đổi hóa 

đơn. Trong thời gian cùng tháng của ngày đóng tiền, nếu học viên có nhu cầu nhận hóa đơn 

học phí của trường, vui lòng vào trang web của Phòng Tài chính - Kế toán 

(www.tckt.ueh.edu.vn, mục Học phí / Hóa đơn điện tử) để đăng ký thông tin và nhận hóa đơn 

điện tử qua email đã cung cấp. 

 
 

Nơi nhận:                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG  

- Người học;                                                 TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 
- V.ĐTSĐH;                                                                           
- Website P.TCKT;         

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 

 

                                                                                        Trần Hoàng Tâm 
 

 

http://www.tckt.ueh.edu.vn/
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