
BQ GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG  DII HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phñc  

Sé:  96  /TB-DHHHVN-DT Hái Phông, ngay/&tháng 8 nám 2022 

THÔNG BAO 
Kê hoch dãng k hQc phn cho hQc k I - Nám h9c 2022-2023 

KInh giri: 
- Các Khoa/Vin/Trung tarn. 

- Sinh viên h DH chInh quy trong toàn Trung. 

Nba trung thông báo k hoach däng k h9c phn cho h9c k5' I - Näm h9c 2022-2023 
nhu sau: 

1. Cong tác chuân bj 

- Phông Dào tao  g11i thai khóa biu dir kin Va bang phân cong giáng viên dn các 
Bôrnôn; 

- Các B mon gi.'ri Bang phân cong Giãng viên và các d nghj diëu chinh thi khóa 
biêu (nëu co) ye PhOng Dào tao  dê c.p nh.t vào h thông; 

- Sinh viên truy cp cOng däng k tr%rc tuyên d kim tra mt khu, di mt khu 
bão rnt cao vã däng k thir tr 08h00 ngày 16/08/2022 dn 22/08/2022. Sau ngày 
22/08/2022, Nhà trurng se xóa toàn b dü 1iu däng k thu d SV däng k chInh thirc. 

2. Bang k h9c phãn 

2.1. Dáng k hQc phdn lá'n 1 (tir 24/8/2022 dn 29/8/2022): Sinh viên dang k trirc 
tuyên trén cOng däng k https://dktt.vimaru.edu.vn. Cii the nhu sau: 

- H dào tao  cht hxng cao: Tü 12h00 ngày 24/8/2022 dn 30/8/2022. 

- Khóa 62: Tr 18h00 ngày 24/8/2022 dn 17h00 ngày 25/8/2022. 

- Khóa 61: Tr 18h00 ngày 25/8/2022 dn 17h00 ngãy 26/8/2022. 

- Khóa 60: Tü 18h00 ngày 26/8/2022 dn 17h00 ngày 27/8/2022. 

- Khóa 59 tró' v tn.rc: Tr 18h00 ngày 27/8/2022 dn 17h00 ngày 29/8/2022. 

2.2. Diu chinh th&i khóa bku (30-31/8/2022): Phông Dào tao  thông báo hUy các 
Rcp có It SV clang k va ma them rnt sO lap theo nguyen v9ng cüa SV. 

2.3. Dàng kj hQcphdn lcn 2 (tfr 01/9/2022 dn 05/9/2022): SV diu chinh ljch h9c 
d clang k, clang k bô sung, clang k 'a  các hQc phân bj hüy do lap It ho.c clang k cac 
h9c phân khác trên cong clang k trirc tuyên. 

2.4. Dàng k) hQc phn b sung cho SV nám cuo'i và vzrçrt khung dào tlo (tr 
19/9/2022 den 23/9/2022): Sinh viên tr khóa 60 tth ye truâc clang k bô sung trên cOng 
clang k trirc tuyên (tôi cla 3 hc phân). SV hoàn thãnh np hçc phi cãc h9c phân clang k 
bô sung truc 08/10/2022. 

2.5. Rzt hQcphcn: Trong 3 tun du cUa hc kS'  (tñ 19/9/2022 cIn 09/10/2022), SV 
rut h9c phân trên cOng clang k nhung vn phãi dóng h9c phi. 

Ghi chñ: 

- Sinh viên clang k hçc ph.n tt nghip trong clçit clang k nay. Diu kin clang k 
h9c phn tt nghip: SV hQc vá clU cliu kin di,r thi tht cã các h9c phin theo yêu câu cña 



chuong trInh dào too, nu dãng k d an thI dirn tIch luy tü 2.5 tth len (các h9c phn 
trong k' phii duc tInh là dt nhung khong tInh dirn tich lUy d däng k d an). 

- TruOc khi h9c k' bat dAu (1 tun), SV kim tra lai ljch h9c trên cong dang k. 
3. Np hçc phi 
3.1. Ni$p hQc phi chInh tht'c (tr 13/9/2022 dn 08/10/2022): 
3.1.1 Sinh viên h dti hoc chInh quy chuong trinh di trà np hQc phi online theo 

hng dn tti Phii liic cüa Thông báo nay. 
3.1.2 Sinh viên các CTDT chat luvng cao và lap ch9n dóng h9c phi tti Ban Tài chfnh 

(phong 213 Nhà A4) hoc chuyên khoán vào tài khoán Vin Dào tio Chat luçmg cao. 
3.1.3 Sinh viên có l do dc bit lam don xin np chm h9c phi và xin xác nhn cüa 

Ban chñ nhim Khoa/Vin np ye Phông Cong tác sinh viên trtthc ngày 05/10/2022 dê 
báo cáo Ban giárn hiu cho phép dong h9c phi ch.m. 

3.2. Nt5p hQc phi b sung (tr 10/10/2022 dn 14/10/2022): SV có ten trong danh 
sách np h9c phi chm, np hçc phi trirc tip tui phOng K hoch - Tài chinh (PhOng 109 
Nhà Al). Sau ngày 14/10/2022, nhUng SV chua np h9c phi së không có ten trong Bang 
theo dOi k& qua h9c tp và bj dim F ttt C các hQc phn SV dà däng k. HQc phi nçi 
ducic chuyn sang h9c k' tip theo. 

4. Cp nht và in bang theo döi kt qua h9c tp 
- Giáo vi Khoa/Vin in Bang theo dOi kêt qua h9c t.p tm th?i vào dâu h9c k' và in 

bàn chInh thirc (khong có ten sv nçi h9c phi, rut hQc phân) vào tuân thir 6 cüa hQc k' dê 
gri cho TnrOng B mon. 

- Dau tuân hçc thix 7, SV khong có ten trong Bang theo dOi kêt qua h9c tp chinh 
thirc den PhOng Dào to dê kiêm tra kêt qua däng k và hc phi. Giãng viên không ghi 
them ten sv vao danh sách lap hçc phân chInh thirc. 

Yêu câu các don vj, cá nhân Co lien quan nghiem tue triên khai./. 
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No'i ii/iâii: 
- Hiu truOng (dé báo cáo); 
- Nhu trên; 
- PhOng: KH-TC, CTSV; 
- TT CITAD; 
- Luu: VT DT. 
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Hiró'ng dn np h9c phi di vol SV h di hQc chInh quy chu'ong trInh dii trà 

(Kern theo Thông báo so .96/TB-DHHHVN-DTngay .,/? thông 8 nãm 2022) 

Sinh viên h di h9c chInh quy chucmg trInh dti trà cO th np h9c phi cho Trung 
theo các cách sau: 

* Cách 1. Thanh toán bang chuyn khoãn: 

SV chuyn khoân vào tài khoãn cüa Triing tai  HDBank theo thông tin cii th sau: 

Ten tài khoãn: TruOng Dai  hçc Hang hái Vit Narn 

S tài khoãn: 099704070799999 

Ngân hang: HDBank 

(Ngan hang TMCP Phát trin TP. H ChI Minh — CN Hãi Phong) 

Nidung: H9vatên-MaSV-HPkS' 1 

(VI di: Nguyen VanA-88888-HPky1) 

Trong thô'i gian tóng Iipc ph4 d trán/, tlnh tring sai sot sinh viên lu'u j5: 

- Tra cá'u s tin phOi n3p trên trang https://dktt.vimaru.edu.vn   

- NI, 1p  ttáng thông tin : S tin phOi n5p, s tài klzoOn, n3i dung tl,anh toán. 

* Cách 2 . Uy quyn cho HDBank thanh toán tir dng: 

- SV c1n HDBank Hài PhOng lam thu t11c üy quyn cho HDBank thirc hin trIch nç 
tir dng tài khoàn tai  HDBank d np h9c phi. 

- Trong thai gian thu hçc phi theo thông báo cüa Nhà trung, HDBank t1,r dng trIch 
Nçi tài khoãn cüa SV ngay khi tài khoãn Co dü s du khã diing. 

Trong do: S du khà diing = S tin h9c phi phái nôp + S du ti thiu duy tn tài 
khoãn 50.000 dng + PhI dich vu chi h theo Biu phi cüa HDBank (hin tui 1 1.100 
dng/ 1 giao djch, dä bao gm VAT 10%) 

- Nu s du tài khoãn nhO han (<) S du khã diing, HDBank không tij dng thrc 
hin du?c giao djch üy quyn thu hçc phi. Khi do duçc xác djnh SV chua np hçc phi. 

* Cách 3. Thanh toán qua Ebanking HDBank: 

- Tài khoân cüa SV hoc nguyi than dà clang k sr diing djch vii ebanking tai 
HDB ank 

- Thuc hin theo các buâc: 

Buàc 1: Truy cp https://ebanking.hdbank.vn, nhp chinh xãc Ten clang nh.p và 
Mat khâu 

Buâc 2: Chon "Dich v11 thanh toán" 4 "Thanh toán hóa don" 4 "Thanh toán hoc 
phi" 

Buâc 3: Tti mitc "Nhà cung ctp djch vi" chQn "Vimaru — thanh toán h9c phi" 

Buic 4: Nhp ma sinh viên 



Brnc 5: Nhp ni dung: H9 Va ten - M SV - HP k' 1 (VI dy: Nguyen Van A - 
88888-HPky 1) 

Buc 6: Nhn "Tip tçic", h thng hin thj h9c phi cüa các k' vã cia tir dng tick 
"ChQn thanh toán", bô chçn các ki eli, chi lira ch9n k ctn dong vã nhân "Tiêp tiic" 

Buórc 7: Nhtp ma xãc thirc OTP (dtrc tao  trên Mobile Banking cüa Khách hang 
hoac ma OTP nh.n tin nhn SMS gIn dn s din thoai dang k) vão ô "Xác nh.n" và 
nhn "Dng k", h thng s thirc hic giao djch theo thông tin hc phi d l?a  ch9n 

* Cách 4. Thanh toán tai  quay giao dlch  HDBank: 

SV hoc ngithi than np h9c phi trirc tip tai  các dirn giao djch cIna HDBank trên 
toàn quc, mang theo CCCD/CMND cIna Ngui np tin, thông báo vIni Giao djch viên 
v ni dung np h9c phi Tru?ng Dai  h9c Hang hãi Vit Nam và M SV d duçc hithng 
uu däi v phi djch vii: 

- Dirn giao djch cüa HDBank tai  Hãi PhOng: 

+ HDBank Hãi PhOng: S 116 Nguyn DIne Cânh, Q.  Lê Chân, Hãi Phông. 

+ HDBank Ngô Quyn: S 376 To Hiêu, Q.  Lê Chân, Hâi Phông. 

+ HDBank Lê Chân: S 116C Luing Khánh Thin, Q.  Ngô Quyn, Hãi Phông. 

+ HDBank Hái Dang: S 2 Lô 22A, Lê Hng Phong, Q.  Ngô Quyn, Hãi Phong. 

- Dirn giao djch cIna HDBank tai  các tinh, thãnh ph khác (tharn khão trên website 
https ://hdbank.corn.vn). 

Các giao djch thanh toán tai  HDBank lien h vào gi? hãnh chInh: Nguyn Thi 
Thanh Xuân — DT 0901580855 — Chuyên viên tir van djch vi Ngân hang, HDBank 
Hal Phông, 116 Nguyn Btrc Cãnh, Hal Phông I 
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