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THÔNG BÁO 
V/v gia hạn thời gian thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo hình thức  

Xét kết quả học bạ THPT - Đợt 2 năm 2021 

 

Căn cứ Thông báo số 449/TB-ĐHKTKTCN ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thu hồ sơ đăng ký xét 

tuyểnđại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học bạ THPT - Đợt 2 năm 2021; 

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 hiện 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 hồ sơ đăng 

ký xét tuyển, Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Thông báo: 

1. Gia hạn thời gian thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo hình 

thức xét kết quả học bạ THPT – đợt 2 năm 2021 đến 17h00’ ngày 22/09/2021 (tính theo 

dấu bƣu điện). 

2. Thông tin ngành, tổ hợp đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và các thông tin 

khác thí sinh tham khảo Thông báo số 449/TB-ĐHKTKTCN ngày 09 tháng 8 năm 2018 

của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đƣợc đăng tải tại: 

https://uneti.edu.vn/thong-bao-ve-viec-thu-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-

quy-theo-hinh-thuc-xet-ket-qua-hoc-ba-thpt-dot-2-nam-2021/. 

3. Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ ĐKXT: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông 

-  Cơ sở Hà Nội:  

+ Nhà HA3, khu giảng đƣờng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Ngõ 454, Phố Minh Khai, Phƣờng Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trƣng, TP. Hà Nội. 

+ Phòng 102 nhà HA8, khu giảng đƣờng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp; Số 218 Đƣờng Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

- Cơ sở Nam Định: Tầng 1 nhà NA2, Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp; Số 353, Trần Hƣng Đạo, TP. Nam Định. 

- Hotline: 0962698288 

- Email: tuyensinh@uneti.edu.vn 

- Website: www.uneti.edu.vn ; www.tuyensinh.uneti.edu.vn 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong toàn Trƣờng (để phối hợp 

t/h); 

- Website, fanpages; 

- Lƣu VT, TS&TT.                              

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 
 TS. Trần Hoàng Long  
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