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THÔNG BÁO 

Số tài khoản ngân hàng BIDV Mỹ Đình  

cho sinh viên QH2021E Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

 

Căn cứ Thông báo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh 

Mỹ Đình (Bidv Mỹ Đình) về việc mở tài khoản cho sinh viên khóa QH-2021-E của 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới các sinh viên kết quả mở tài 

khoản thành công và mở tài khoản không thành công của Ngân hàng BIDV Mỹ Đình 

như sau: 

1. Thông báo số tài khoản Ngân hàng của sinh viên đăng ký nộp học phí: 

Danh sách sinh viên mở tài khoản ngân hàng đăng ký nộp học phí:  

Phụ lục 1: Danh sách sinh viên QH2021E mở tài khoản thành công 

Phụ lục 2: Danh sách sinh viên QH2021E mở tài khoản chưa thành công 

(danh sách kèm theo)  

Danh sách này là tài khoản được đăng ký thu học phí tự đông với nhà trường, 

các tài khoản này được hưởng gói ưu đãi: Miễn phí quản lý tài khoản 1 năm và không 

cần số dư duy trì tài khoản 50.000đ như các tài khoản thông thường. 

Các trường hợp đã có tài khoản tại BIDV và không có nhu cầu mở thêm thì lập 

danh sách theo lớp gửi về phòng KHTC đến hết ngày 31/12/2021 để thông báo cho 

ngân hàng đóng tài khoàn mới và đăng ký kết nối thu tự động cho tài khoản cũ (lưu ý: 

các tài khoản cũ không được hưởng ưu đãi như nhóm mới). 

2. Thủ tục hoàn thiện mở tài khoản ngân hàng BIDV 

Yêu cất cả các sinh viên chưa mở tài khoản thành công liên hệ ngân hàng để 

hoàn thiện đủ hồ sơ mở tài khoản trong tháng 12.2021, thông tin liên hệ: 

+ Cán bộ NH: Lê Thị Thanh Huyền 

+ Số điện thoại: 0977 544 681/ 024.37537046 

+ Email: huyenltt15@bidv.com.vn 

+ Địa chỉ: BIDV 288 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội. 

Sau khi tất cả sinh viên hoàn thiện việc mở thẻ ngân hàng BIDV nhà trường sẽ 

thực hiện hoàn trả 5% học phí được giảm cho sinh viên QH2021E. 

Đề nghị các sinh viên hoàn tất các thủ tục đầy đủ, đúng thời hạn quy định nêu 

trên. Mọi thắc mắc về vấn đề tài khoản NH liên hệ email: khtc_kt@vnu.edu.vn. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Sinh viên UEB 

- Ban giám hiệu (để báo cáo), 

- Các khoa (Thông báo đến sinh viên) 

- Phòng CT&CTSV 

- Phòng TT và QTTH 

- Lưu VT, KHTC. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHTC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

ThS. Trần Thị Hoài Thương 
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