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Sau 10 ngày làm việc kể từ thời hạn đóng phí, phí chậm thanh toán là 0.2%/ngày sẽ được áp dụng cho các khoản phí
và học phí chưa được thanh toán. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh phí chậm thanh toán, nếu các
khoản phí vẫn chưa được thanh toán đầy đủ, Nhà trường có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và giữ lại các hồ sơ liên
quan của học sinh cho đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí. Trong trường hợp học sinh nghỉ học luôn sau thời
gian này thì Phụ huynh vẫn phải có trách nhiệm hoàn tất các khoản phí tồn đọng cho Nhà trường.

1. THỜI HẠN THANH TOÁN:

ĐÓNG TRỌN NĂM

Hoàn thành phí và học phí
trước 09/08/2021

ĐÓNG THEO HỌC PHẦN

          Học phần 1: 18/08/2021 - 22/10/2021
          Hoàn thành phí và học phí trước  04/08/2021

     Tại Ngân hàng Ngân hàng HDBank - CN Sài Gòn

Phụ huynh vui lòng ghi đầy đủ nội dung chuyển khoản: 
                                 {Họ tên học sinh} - {Mã số học sinh} - {Lớp} - {Cơ sở} - {Mục đích đóng tiền}

Phụ huynh có nhu cầu xuất Hóa đơn tài chính, vui lòng cung cấp thông tin xuất Hóa đơn đến Phòng Kế toán trước
khi thanh toán học phí. Hóa đơn tài chính sẽ được phát hành trong vòng 20 ngày và gửi trực tiếp đến 01 email đăng
ký của Phụ huynh. Sau thời gian trên, Phòng Kế toán sẽ không giải quyết việc thay đổi thông tin xuất Hóa đơn. 

     Số tài khoản 045704070020870

Thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM nội địa qua máy POS tại văn phòng Nhà trường.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM nội địa qua cổng thanh toán trực tuyến tại website của Nhà trường.

Thanh toán chuyển khoản theo thông tin bên dưới. Tất cả các khoản phí chuyển tiền đều do Phụ huynh chi trả.
Trường hợp chuyển khoản bằng ATM (không thể hiện nội dung chuyển tiền), Phụ huynh cần thông báo xác nhận về
tên chủ tài khoản, tên và mã số học sinh của số tiền đã thanh toán.

     Bên nhận CT TNHH MTV DT VA PT GD NHAN VAN 

      Các khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam, có thể được thanh toán bằng các hình thức như bên dưới:

Thanh toán tiền mặt tại văn phòng Nhà trường.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

          Học phần 2: 01/11/2021 - 31/12/2021
          Hoàn thành phí và học phí trước  18/10/2021

          Học phần 3: 04/01/2022 - 22/03/2022
          Hoàn thành phí và học phí trước  21/12/2021

          Học phần 4: 28/03/2022 - 31/05/2022
          Hoàn thành phí và học phí trước  14/03/2022

PHÍ BỮA ĂN THỜI HẠN THANH TOÁNTHỜI HẠN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


