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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ATM cho sinh viên khóa 2020 

chương trình đại học chính quy chất lượng cao - đợt bổ sung 

 
Theo thống kê của bộ phận Công tác sinh viên qua hai đợt tiếp nhận đăng ký làm thẻ sinh 

viên tích hợp thẻ ATM, hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa đăng ký làm thẻ sinh viên 

tích hợp thẻ ATM. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình đăng ký. Bộ 

phận Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên khóa 2019-2020 về việc đăng ký làm thẻ 

sinh viên tích hợp thẻ ATM cho sinh viên khóa 2019-2020 chương trình đại học chính quy 

chất lượng cao - đợt bổ sung như sau: 

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 2019-2020 chương trình Chất lượng cao chưa đăng ký 

làm thẻ (danh sách kèm theo) 

2. Thời gian và hình thức đăng ký:  

- Thời gian đăng ký: từ 08h00 – 16h00 thứ 5, ngày 05/20/2020;  

địa điểm tại văn phòng Viện Đào tạo chất lượng cao – C202. 

- Bộ phận ngân hàng VCB hỗ trợ và hướng dẫn các bạn làm thủ tục đăng ký. 

- Các giấy tờ cần thiết khi đăng ký: 03 bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước (mang 

theo bản chính đối chiếu), 02 tấm hình 3x4 phía sau ghi mã sinh viên, họ và tên, 

ngày tháng năm sinh.  

Viện Đào tạo chất lượng cao sẽ không giải quyết những trường hợp sinh viên đăng ký sau 

thời gian thông báo trên. 

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo chưa đăng ký chuẩn bị các giấy tờ 

cần thiết, thực hiện đăng ký làm thẻ sinh viên đúng qui định. 
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Nơi nhận: 
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