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THÔNG BÁO 
V/v HSSV được xét miễn giảm học phí HK2 năm học 2020-2021 và truy xét các học kỳ trước;  

học bổng chính sách nội trú, học bổng dành cho Cán bộ Hội HK1 năm học 2020-2021 

 

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10/9/2021 của Hội đồng xét miễn, giảm học phí, học bổng 

chính sách nội trú, học bổng dành cho cán bộ Hội trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Phòng CTCT-HSSV thông báo HSSV được xét miễn giảm học HK2 NH 20-21, truy xét 

miễn giảm học phí HK3 NH 18-19, HK1 NH 19-20, HK2 NH 19-20, HK3 NH 19-20, HK1 

NH 20-21; học bổng chính sách nội trú và học bổng dành cho cán bộ Hội HK1 NH 20-21 (đính 

kèm danh sách). Đề nghị HSSV có tên trong danh sách thực hiện:  

1. Kiểm tra số tài khoản và thông tin cá nhân: kiểm tra thông tin cá nhân (họ tên, ngày 

sinh, lớp, số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, số tài khoản và số tiền được miễn giảm 

học phí…). Trường hợp HSSV quên số tài khoản và muốn kiểm tra số tài khoản, HSSV chủ 

động gọi tổng đài 1900545464 để được cung cấp số tài khoản và đối chiếu so với danh sách 

được cung cấp. 

2. Điều chỉnh, bổ sung thông tin (nếu có): qua số điện thoại 02822158640 để điều chỉnh, 

bổ sung thông tin đến 16h00 thứ tư, ngày 22/9/2021 . Sau thời hạn này, mọi đề nghị của 

HSSV sẽ không được giải quyết. 

Lưu ý:  

Nếu số tài khoản HSSV không chính xác, nhà trường sẽ không chuyển khoản được. 

HSSV theo dõi thông báo tiếp theo trên trang online.tdc.edu.vn để biết thông tin về thời 

gian chuyển tiền qua tài khoản. 

 

Kiểm tra số tài khoản và thông tin cá nhân là thủ tục bắt buộc để nhà trường chuyển khoản 

tiền miễn giảm học phí, học bổng chính sách nội trú, học bổng dành cho cán bộ Hội. Đề nghị 

các Khoa, CVHT các lớp thông báo và hướng dẫn HSSV thực hiện. 

 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

  TP. CT CHÍNH TRỊ - HSSV 

   

  (Đã ký) 

 

  

  Nguyễn Thị Diễm Ý 

Nơi nhận: 
- BGH (để BC); 

- Các khoa, CVHT (để phối hợp); 

- HSSV có tên trong danh sách (để thực hiện); 

- Niêm yết bảng tin; 
- Lưu VP. 

 


