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THÔNG BÁO 
V/v gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên các lớp 

đại học hệ chính quy khóa 12, khóa 13, khóa 14 và Kế hoạch thu/nộp bổ sung học phí 

đợt 2 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 
 
 

 

Căn cứ Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ qui định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Thông báo số 527/TB-ĐHKTKTCN ngày 22/09/2021 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 

- 2022 đối với các lớp hệ đại học hệ chính quy khóa 12,13,14; 

Căn cứ  Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với các lớp sinh viên đại 

học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh và nhập học năm 2021; 

Theo đề nghị của Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài chính Kế toán sau khi đã hiệp 

y với các đơn vị có liên quan. 

Để tạo điều kiện cho sinh viên do ảnh hƣởng của dịch Covid-19, Ban Giám hiệu Nhà 

trƣờng thông  báo gia hạn thời gian thu/nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với 

sinh viên các lớp đại học hệ chính quy khóa 12, khóa 13, khóa 14 và điều chỉnh Kế hoạch 

thu/nộp bổ sung học phí đợt 2 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15. 

1. Thời gian gia hạn: Đến hết ngày 30/11/2021. 

2. Cách thức thu/nộp và các quy định: Sinh viên tham khảo nội dung và hƣớng dẫn 

theo đƣờng link đính kèm: https://uneti.edu.vn/thong-bao-ke-hoach-trien-khai-thu-nop-hoc-

phi-hoc-ky-i-va-tien-bhyt-nam-hoc-2021-2022/ 

3. Sau thời gian gia hạn nếu sinh viên không thực hiện, Nhà trƣờng sẽ xử lý theo Quy 

chế. 

Ghi chú: Sinh viên tham khảo các chính sách ưu tiên và hỗ trợ của Nhà trường theo 

đường link: 

https://uneti.edu.vn/thong-bao-ve-viec-xet-cap-hoc-bong-ho-tro-hoc-tap-doi-voi-sinh-

vien-co-hoan-canh-kho-khan-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022/ 

https://uneti.edu.vn/thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-de-nghi-xet-mien-giam-hoc-phi-va-

ho-tro-chi-phi-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-thuoc-doi-tuong-chinh-sach-nam-hoc-2021-2022/ 
 

Ban Giám hiệu Nhà trƣờng đề nghị các Phòng chức năng có liên quan, Khoa chuyên 

môn, cố vấn học tập, lớp và sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo. 

 
Nơi gửi: 

- Ban Giám hiệu, CT HĐT; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Các lớp sinh viên và sinh viên (để t/h); 

- Lƣu VT, CTSV. 
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