
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
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      Số: 01/2020-TB-TTDVSV                 

   TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

V/v: Đăng ký và nộp phí nội trú cho học kỳ 2 năm học 2019- 2020 

1. Đối với Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đang ở ngoại trú: nếu có nhu cầu 

ở nội trú trong học kỳ 2/2019 – 2020 thì liên hệ đăng ký và nộp phí nội trú như sau: 

  - Tiếp tục nhận đăng ký nội trú vào các cư xá A, B, C, E, F từ tháng 5 năm 2020. 

- Thời gian đăng ký: từ 7 giờ 30 phút ngày 04 tháng 05 năm 2020 

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng TTDVSV (Cư xá B- KTX ĐH Nông Lâm Tp. 

HCM- SV liên hệ giờ hành chính). 

Ghi chú : Đối với những Sinh viên đã nộp phí nội trú cho học kỳ 2/2019- 2020, vẫn 

tiếp tục ở nội trú đến hết học kỳ 2 theo thông báo kế hoạch học tập của Trường Đại học 

Nông Lâm Tp. HCM. 

2. Mức phí và nộp phí nội trú đối với sinh viên mới đăng ký nội trú: 

Mức phí: (thu 4 tháng: tháng 5,6,7,8 năm 2020) 

- Cư xá A: 250.000đ/tháng. 

- Khu NA: 250.000đ/tháng. Riêng P. NA12, NA13, NA14, NA15: 150.000đ/tháng. 

- Cư xá B: 150.000đ/tháng. Riêng phòng 1A: 250.000đ/tháng. 

- Cư xá C: 150.000đ/tháng. 

- Cư xá E, F: 250.000đ/tháng. 

- Học viên cao học: 300.000đ/tháng. 

Hình thức: nộp tiền nội trú qua tài khoản ngân hàng/ hoặc chuyển khoản: 

- Chủ tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

- Số tài khoản: 31410000994128 

- Tên Ngân hàng: BIDV (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn) 

- Trường hợp nộp tiền qua tài khoản ngân hàng, sinh viên ghi rõ:  Họ và tên, Phòng 

ở, Cư xá. 

- Sinh viên trình giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ cư 

xá mình đang nội trú (trường hợp không in được biên lai chuyển khoản có thể báo lại ngày 

chuyển khoản). Ký túc xá không giải quyết trường hợp các sinh viên nộp sai số tài khoản 

hoặc chuyển khoản không cùng hệ thống ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. 

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các 

Nhà trưởng phổ biến rộng rãi đến Sinh viên và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.                                                               
                     

           Ban Giám đốc 
           (Đã ký) 

 

          ThS. Đỗ Ngọc Côi 


