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Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
V/v gia hạn thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và nhập học 

đại học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh đợt 1 năm 2021  

 

Căn cứ Thông báo số 448/TB-ĐHKTKTCN ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc hƣớng dẫn thí sinh trúng 

tuyển đại học hệ chính quy khóa 15 nhập học đợt 1 năm 2021 (đối với thí sinh xét kết 

quả học bạ THPT); 

Căn cứ vào tình hình thực tế và ý kiến chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính Phủ, các Bộ, 

Ban, Ngành và Chính quyền địa phƣơng nhằm thực hiệt quyết liệt các giải pháp giãn 

cách xã hội để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, ứng phó với diễn biến 

phức tạp của Covid-19; 

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục 

nhập học và theo đề nghị của Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tuyển sinh và Truyền 

thông, Phòng Tài chính Kế toán, 
 

Nhà trường thông báo: 
 

1. Gia hạn thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học hệ 

chính quy khóa 15 tuyển sinh đợt 1 năm 2021 đến hết ngày 31/08/2021; 

2. Hình thức nhập học: Trực tuyến (online) theo nội dung hƣớng dẫn trong Thông 

báo số 448/TB-ĐHKTKTCN ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Nhà trƣờng. 

Chi tiết hướng dẫn theo đường link đính kèm 

https://uneti.edu.vn/thong-bao-ve-viec-huong-dan-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-

he-chinh-quy-khoa-15-nhap-hoc-dot-1-nam-2021/ 

3. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các đơn vị chủ động phối hợp và triển khai thực 

hiện theo nội dung Thông báo. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các vấn đề 

phát sinh, vƣớng mắc, kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu để chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong toàn Trƣờng (để phối hợp t/h); 

- Thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2021 (để t/h); 

- Website, fanpages; 

- Lƣu VT, CTSV.                              

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

 TS Trần Hoàng Long  
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