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THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện “Kế hoạch nghỉ hè, học kỳ phụ năm học 2020 - 2021 

và kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022” đối với các lớp sinh viên trong toàn Trường 

 

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế công 

tác sinh viên đối với chƣơng trình đào tạo đại học, cao đẳng  hệ chính quy; 

Căn cứ Thông báo số 253/TB-ĐHKTKTCN ngày 07/05/2021 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về “Kế hoạch nghỉ hè - Kế hoạch đào 

tạo học kỳ phụ năm học 2020 - 2021 và kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022”; 

Căn cứ Thông báo số 312/TB-ĐHKTKTCN ngày 02/06/2021 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức thi kết thúc học phần 

lần 1 và  lần 2 (thi lại) học kỳ 2 năm học 2020 - 2021; 
 

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO: 
 

1. Sinh viên toàn Trƣờng nghỉ hè từ ngày 05/07/2021 đến hết ngày 08/08/2021. 

2. Kế hoạch thi lại học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 đƣợc thực hiện từ ngày 

12/07/2021 đến ngày 17/07/2021. 

3. Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ năm học 2020 - 2021 đƣợc thực hiện từ ngày 

12/07/2021 đến ngày 12/09/2021. 

4. Ngày 12/09/2021 sinh viên trở lại Trƣờng học tập theo kế hoạch học kỳ I năm 

học 2021 - 2022. 

- Tuần sinh hoạt “Công dân - Sinh viên” đƣợc thực hiện từ ngày 13/09/2021 đến 

ngày 19/09/2021. 

- Thời gian học chính khóa bắt đầu từ ngày 20/09/2021. 

Nội dung chi tiết, sinh viên xem Thông báo của Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và 

Đảm bảo chất lƣợng theo đƣờng link đính kèm: 

https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-so-253-tb-dhktktcn-ngay-

07-3-2021-ve-ke-hoach-nghi-he-ke-hoach-dao-tao-hoc-ky-phu-nam-hoc-2020-2021-va-

ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-2021-2022.html 

https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-so-312-tb-dhktktcn-ngay-

02-6-2021-ve-viec-to-chuc-thi-ket-thuc-hoc-phan.html 

5. Nhà trƣờng đã lập website: www.sinhvien.uneti.edu.vn nhằm cung cấp kịp thời, 

đầy đủ các thông tin về chƣơng trình, kế hoạch đào tạo, kết quả học tập và những thông 

tin khác để sinh viên và gia đình kiểm tra theo dõi. Cổng Thông tin sinh viên có một 

https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-so-253-tb-dhktktcn-ngay-07-3-2021-ve-ke-hoach-nghi-he-ke-hoach-dao-tao-hoc-ky-phu-nam-hoc-2020-2021-va-ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-2021-2022.html
https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-so-253-tb-dhktktcn-ngay-07-3-2021-ve-ke-hoach-nghi-he-ke-hoach-dao-tao-hoc-ky-phu-nam-hoc-2020-2021-va-ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-2021-2022.html
https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-so-253-tb-dhktktcn-ngay-07-3-2021-ve-ke-hoach-nghi-he-ke-hoach-dao-tao-hoc-ky-phu-nam-hoc-2020-2021-va-ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-2021-2022.html
https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-so-312-tb-dhktktcn-ngay-02-6-2021-ve-viec-to-chuc-thi-ket-thuc-hoc-phan.html
https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-so-312-tb-dhktktcn-ngay-02-6-2021-ve-viec-to-chuc-thi-ket-thuc-hoc-phan.html
http://www.sinhvien.uneti.edu.vn/


phần dành riêng cho phụ huynh đăng nhập, làm theo hƣớng dẫn để tra cứu các thông tin 

về học tập, rèn luyện,…của sinh viên. 

6. Sinh viên có trách nhiệm: 

- Thông báo cho gia đình về nội dung kế hoạch, để gia đình phối hợp cùng Nhà 

trƣờng quản lý, động viên sinh viên thực hiện; 

- Sinh viên chủ động đăng ký học lại, học cải thiện các học phần chƣa đạt theo 

thông báo để đủ điều kiện tiếp tục tiến độ các kỳ tiếp theo; 

- Hoàn thiện nội dung bản cam kết và nộp theo lớp về Nhà trƣờng thông qua 

Phòng Công tác sinh viên trong Tuần sinh hoạt “Công dân - Sinh viên” đầu năm học 

2021 - 2022 theo kế hoạch (có mẫu đính kèm). 

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, vì vậy Nhà 

trường đề nghị các em sinh viên chủ động theo dõi thông tin của Nhà trường trên các 

hệ thống website; fan page, email,…. và thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế cũng 

như các văn bản chỉ đạo của các đơn vị chức năng và Nhà trường. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên 

Cơ sở Hà Nội: 

- Cơ sở Minh Khai: Phòng 106 nhà H.A3 - Khu giảng đƣờng, Trƣờng Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 454, Phố Minh Khai, Hai Bà Trƣng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.6339857 

- Cơ sở Lĩnh Nam: Phòng 103 nhà H.A8 - Khu giảng đƣờng, Trƣờng Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 218, Phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện 

thoại: 0243.2247103 

Cơ sở Nam Định: Tầng 1 khu nhà Văn phòng - Số 353 Trần Hƣng Đạo, Thành 

phố Nam Định. Điện thoại:02283.841609 

- Email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn  

- Fanpage: https://www.facebook.com/CTSV.UNETI 

 
 
Nơi nhận: 
- Website trường;                           

- Các lớp  sinh viên;                                                                                                                           

- Lưu VT, CTSV.  

   

KT/HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

(đã ký) 
 

 

TS. Nguyễn Ngọc Khương 
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