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THÔNG BÁO 
Ve viçe nÙp hÍe phi hÍe ky 1, näm 2022 

doi voi sinh viên n�m nhât chrong trinh cr nhân liên kêt quôc tê 

C�n cr Quyêt djnh sô 254/QÐ-D�HTCM ngày 10 tháng 2 n�m 2022 cua Truong Dai 
hoc Tài chính - Marketing vê viÇc quy dËnh múc hÍc phí các chuong trinh, các khoá và 

các hÇ �ào t¡o tuyên sinh trong n�m 2022; 
C�n cu Quyêt dËnh sô 2399/QÐ-�HTCM ngày 27 tháng 12 n�m 2018 cça Truong 

Dai hoc Tai chinh - Marketing vê viÇc �ôi tên Trung tâm Hop tác Quôc tê thành ViÇn 

Dào tao quôc tê; 

C�n cu Quyêt dinh sô 2406/QÐ-�HTCM ngày 28 tháng 12 n�m 2018 vê viÇc giao thi 
dièm thåre hiÇn co chê tu chç �ôi vói ViÇn �ào t¡o Quôc tê; 

Can eú Thoi khoá biêu hÍc ky 1, n�m 2022 dôi vÛi sinh viên n�m nhât chuong trinh
ct nhân liên kêt quôc tê; 

Truong �¡i hÍc Täi chính - Marketing thông báo vê viÇc nÙp hÍc phí hÍe ky 1, n�m 

2022 nhu sau: 

I. Múc hÍe phí 

Hoc phí hÍc ky 1, n�m 2022 dôi vÛi sinh viên LKQT n�m 2022: 28.500.000 d/sinh 
viên 

II. Thoi gian và hinh thrc nÙp hÍe phí 

1. Thoi gian nÙp hÍc phí: 

Tu ngày ra thông báo �ên hêt ngày 15/04/2022 

2. Thông tin và hinh théc nÙp hÍe phí 

2.1. Hoc viên thåc hiÇn thanh toán chuyên khoän qua công thanh toán VNPAY 
theo dja chi https://e-bills.vn/pay/ufm dugc kêt nôi giïa VCB và UFM (xem hróng dàn 
nop tiên trên web Truong https://uis. ufim.edu.vnDefault.aspx 

2.2. Thanh toán vào tài kho£n ngân hàng Thuong mai cô phân Ngoai thuong ViÇt 
Nam (Vietcombank) 

Tên tài khoàn: Truong Dai hÍe Tài chính - Marketing 

Só tài khoån: 0721000595268 



Tên ngân hàng: 
(Victeombank) Chi nhánh Ký Dông 

Thuong mai co phân Ngoai thuong Viçt Nam 

2.3. Thanh toán vào tài khoin ngân hàng Dau tur và Phát trién Viçt Nam (BIDV) 

Ten tài khoàn: Truong Dai hÍc Tài chinh - Marketing 

So tài khoàn: 3131 0000 969697 

Tai ngân hàng: Dâu tu và Phát triên Viçt Nam (BIDV)- CN B�c Säi Gon. 

Noi dung:M� sÑ sinh viên>, <Ho tÁn sinh viên>, <Lóp> 

Liru y 
Sinh viên d� nÙp tiên cân kiêm tra l¡i cp nhât hÍc phí trong tài kho£n UIS sinh viên 

(htps://uis.ufm.edu.vn/) sau 3 ngày làm viÇc kê tië ngày sinh viên nÙp hÍc phí. 

Ket thúc thoi gian nÙp hÍe phi, Nhà truöng së không giäi quyêt viÇe dóng trê h¡n và 
se xóa tên sinh viên ra khôi danh sách ��ng ký hoc phân �ôi vÛi các truong høp chua 

hoàn thành hÍc phí theo quy �inh. 

Sinh viên dã �óng hÍc phí càn nÙp lai sao kê/giao dich hÍc phi cùa minh cho phu 

trách lóp dé �ôi chiêu khi cân thiêt. 
De nghË sinh viên các lóp n�m nhât chuong trinh cë nhân liên kêt quôc tÁ LK21 thuc 

hien nghiêm túc Thông báo này./Zpd 
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