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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
Phòng Đào tạo 
www.aao.hcmut.edu.vn 

ĐƠN TRÌNH BÀY LÝ DO  
THANH TOÁN TRỄ HỌC PHÍ  

 

Họ tên SV: ....................................................................................................MSSV: ......................................  

Ngày sinh: ........................................... Lớp:..................................................Số ĐT: ......................................  

Tôi đã thanh toán trễ học phí học kỳ  ..... ……….: 

Học kỳ chính:      Học kỳ 1   �           Học kỳ 2   �                Học kỳ hè   � 

Học kỳ dự thính:  Học kỳ 1   �           Học kỳ 2   �                Học kỳ hè   � 

Lý do: (trình bày rõ lý do thanh toán trễ hạn)  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

SV tự ghi lại nội dung cam kết: 

Tôi cam kết sẽ thanh toán đúng hạn vào các học kỳ tới. Nếu tiếp tục thanh toán trễ hạn, tôi sẽ không được đăng 

ký môn học, không được xếp thời khóa biểu và bị tạm dừng cho học kỳ tiếp theo. 

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 
Sinh viên (Họ tên, chữ ký) 

Ngày       /      /20 
 

 ______________________________________________________________________________  

 Số phiếu: ……………………………………. 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
Phòng Đào tạo 
www.aao.hcmut.edu.vn 

BIÊN NHẬN  
 

Họ tên SV: ....................................................................................................MSSV: ......................................  

Tôi đã thanh toán trễ học phí học kỳ  ..... ……….: 

Học kỳ chính:      Học kỳ 1   �           Học kỳ 2   �                Học kỳ hè   � 

Học kỳ dự thính:  Học kỳ 1   �           Học kỳ 2   �                Học kỳ hè   � 

Đề nghị PĐT xem xét giải quyết việc thanh toán học phí trễ hạn. 

Lưu ý :  
SV phải thanh toán trước thời hạn thông báo trên BKPay. Sau thời hạn 

này, SV vẫn tiếp tục thanh toán được trên BKPay nhưng bị ghi nhận là 

thanh toán trễ hạn.  

Nếu tiếp tục thanh toán trễ hạn, SV sẽ không được đăng ký môn học, 

không được xếp thời khóa biểu và bị tạm dừng cho học kỳ tiếp theo.  

NV tiếp nhận (Họ tên, chữ ký) 

Ngày       /      /20 
 

 

 

 


