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THÔNG BÁO 
V/v nhắc kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 

 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12 

 

Căn cứ Thông báo số 99/TB-ĐHKTKTCN ngày 04/3/2022 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về triển khai kế hoạch thu/nộp học phí 

học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với các lớp sinh viên trong toàn Trƣờng;  

Căn cứ Thông báo số 162/TB-ĐHKTKTCN ngày 29/03/2022 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc triển khai kế hoạch học tập 

học kỳ II năm học 2021 - 2022 từ ngày 04/4/2022 (nội dung đối với các lớp sinh viên 

đại học hệ chính quy Khóa 12); 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên về tiến độ học tập, xét tốt nghiệp khi xét 

điều kiện dự thi kết thúc học phần trên phần mềm quản lý Nhà trƣờng, 
 

Phòng Công tác sinh viên thông báo: 
 

 

1. Sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 12: thực hiện nộp học phí theo hƣớng 

dẫn trong Thông báo số 99/TB-ĐHKTKTCN ngày 04/3/2022.  

https://uneti.edu.vn/thong-bao-ve-viec-trien-khai-ke-hoach-thu-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-

nam-hoc-2021-2022/ 

2. Thời gian hoàn thành nộp học phí:  

- Đối với sinh viên có kế hoạch học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 

Hoàn thành nộp học phí trƣớc buổi thi kết thúc học phần đầu tiên 01 ngày. 

- Đối với sinh viên có kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp:  Hoàn thành nộp học 

phí trƣớc ngày 28/04/2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vƣớng mắc, các em chủ động liên hệ 

Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng và Phòng Công tác 

sinh viên để đƣợc trợ giúp. 

Trân trọng! 

 
 Nơi nhận: 

- BGH Nhà trƣờng (để b/c); 

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp t/h); 
- CVHT, các lớp SV khóa 12 (để t/h); 

- Website trƣờng; 

- Lƣu VT, CTSV, TCKT. 

TL/HIỆU TRƢỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 
 

(đã ký) 

 

 
ThS Lê Mạnh Thắng 
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