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QUY ĐỊNH 

Về việc đóng, gia hạn và xin rút học phí, lệ phí nhập học  
 

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ và thực hiện đúng những quy định về việc hoàn thành 

học phí, gia hạn học phí và xin rút các khoản học phí, lệ phí đã đóng, Nhà trường ban hành 

Quy định về việc đóng học phí, xin gia hạn học phí, xin rút học phí, lệ phí, cụ thể như sau: 

1. Quy định về việc đóng học phí, lệ phí nhập học 

1.1. Đối với học phí:  

- Sinh viên có thể đóng học phí theo từng học kỳ hoặc đóng trước nhiều kỳ để được 

hưởng các mức ưu đãi.  

- Sinh viên có thể đóng học phí trực tiếp tại Trường qua Phòng Tài chính hoặc 

chuyển khoản qua Ngân hàng theo thông tin sau: 

* Số tài khoản: 567 888 9999 

* Tên tài khoản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG SÀI GÒN 

   Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh: TP.HCM – Phòng giao dịch: Gia Định 

* Nội dung nộp tiền: “<Họ tên sinh viên – Số CMND/CCCD của sinh viên – Nộp 

học phí năm học 2021 – 2022 - Học kỳ ….>”  

Lưu ý: Trong trường hợp Phụ huynh, sinh viên đóng học phí cả năm học (3 học 

kỳ) hoặc toàn khóa học (6 học kỳ), vui lòng ghi rõ “Nộp học phí cả năm học 2021-

2022” hoặc “Nộp học phí toàn khóa học 2021 – 2023”. 

- Thời hạn đóng học phí: Theo tiến độ thời gian Nhà trường thông báo trong Giấy 

báo trúng tuyển (đối với tân sinh viên) hoặc theo Thông báo đóng học phí của Nhà 

trường được công bố trước mỗi học kỳ mới.  

- Trong trường hợp sinh viên thật sự khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn, 

sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên – Quan hệ doanh nghiệp để được hướng 

dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí.  

Thời gian gia hạn tối đa: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn đóng học phí theo 

thông báo chung. Việc gia hạn thời gian đóng học phí chỉ áp dụng cho sinh viên 

đã học ít nhất 1 học kỳ tại Trường.  

- Sinh viên không đóng học phí đúng hạn của học kỳ nào sẽ không đủ điều kiện dự 

thi kết thúc môn học trong học kỳ đó.  

1.2. Đối với lệ phí nhập học  

Sinh viên đóng lệ phí nhập học một lần duy nhất cùng lúc với học phí học kỳ/năm 

học đầu tiên. 

 

1.3. Đối với lệ phí/học phí giữ chỗ 

Sinh viên liên hệ với Phòng Truyền thông – Tuyển sinh để được hỗ trợ, hướng dẫn 

cách thức nộp lệ phí/ học phí giữ chỗ làm cơ sở được hưởng các mức ưu đãi học phí 

dành cho đối tượng giữ chỗ sớm.  

 

2. Quy định về xin rút học phí, lệ phí: 

2.1. Nhà trường xem xét, giải quyết cho sinh viên được rút toàn bộ hoặc một phần học phí 

theo đơn xin của sinh viên. Thời gian tiếp nhận đơn xin và cơ sở xem xét mức học 



phí cho rút lại tính từ ngày nộp học phí ghi trên Biên lai/Hóa đơn thu học phí hoặc 

Biên lai/ Phiếu chuyển khoản tiền học phí qua ngân hàng đến ngày gửi đơn xin rút 

học phí. Tỷ lệ học phí được xem xét cho rút lại cụ thể như sau: 
 

Thời gian nộp đơn xin rút học phí Tỷ lệ % được rút trên mức thu học phí  

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nộp học phí 

100% 

Trong vòng 03 - 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nộp học phí 

75% 

Trong vòng 06 - 08 ngày làm việc kể từ 

ngày nộp học phí 

50% 

* Ngày thứ 9 trở đi không giải quyết hoàn trả học phí với bất kỳ lý do gì 

* Không giải quyết cho rút học phí với các trường hợp mất Biên lai/Hóa đơn thu học 

phí hoặc Biên lai/ Phiếu chuyển khoản tiền học phí qua ngân hàng 

 

2.2. Nhà trường không hoàn trả các khoản lệ phí nhập học 

2.3. Lệ phí giữ chỗ: Nhà trường sẽ giải quyết cho những thí sinh đã giữ chỗ sớm trước khi 

nhận giấy báo trúng tuyển được rút 100% lệ phí/ học phí giữ chỗ nếu thay đổi nguyện 

vọng nhập học tại trường. Thời gian tiếp nhận đơn xin và làm cơ sở để giải quyết cho 

rút: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đầu tiên tiếp nhận tân sinh viên thực hiện thủ tục 

nhập học được ghi trên Giấy báo trúng tuyển. Đối với năm học 2021 – 2022, thời gian 

này tính từ ngày 19/7/2021. 
 

3. Thủ tục và thời gian giải quyết rút học phí: 

- Đơn xin rút học phí/lệ phí nêu rõ lý do xin rút, đính kèm các giấy tờ chứng minh lý do 

(nếu có) và Biên lai/Hóa đơn thu học phí hoặc Biên lai/ Phiếu chuyển khoản tiền học 

phí qua ngân hàng.  

- Thời gian nhận lại học phí/lệ phí: Sau 14 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn và các 

giấy tờ liên quan theo quy định  

- Thời gian làm việc: Sáng 7g30 đến 11g30; Chiều 13g00 đến 17g00 từ thứ 2 đến trưa 

thứ 7 hàng tuần. 

- Địa điểm nộp đơn: Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  

80/68 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.  

Số điện thoại 028-7303-9999 

 

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 
- HĐQT (để báo cáo)              

- Ban Giám hiệu                          (Đã ký) 

- Các đơn vị                 

- Lưu VT                 Trương Văn Hùng 


