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THÔNG BÁO  
V/v điều chỉnh thời gian thu hồ sơ đăng ký và công bố kết quả xét tuyển  

Đại học hệ chính quy năm 2022  

 

Căn cứ Thông tƣ số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh 

cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; 

Căn cứ Thông báo số 376/TB-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Hiệu 

trƣởng Nhà trƣờng và kết luận của Hội đồng tuyển sinh Nhà trƣờng họp ngày 19/07/2022.  

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điều chỉnh thời gian thu 

hồ sơ đăng ký và công bố kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo các phƣơng 

thức cụ thể nhƣ sau: 

1. Điều chỉnh thời gian thu hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

Thí sinh đăng ký xét tuyển bắt buộc phải thực hiện đồng thời 2 công việc sau: 

- Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trƣờng trước 17h00 ngày 18/08/2022  tính theo 

dấu bƣu điện (trừ phƣơng thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022) 

- Đăng ký các nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh Quốc gia tại địa chỉ: 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ từ ngày 22/07/2022 đến 17h00 ngày 20/08/2022.  

2. Điều chỉnh thời gian công bố kết quả xét tuyển: 

Thời gian công bố kết quả xét tuyển đƣợc điều chỉnh đến trước 17h00’ ngày 

17/09/2022 theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Theo thông báo trƣớc kia của 

Nhà trƣờng dự kiến là ngày 20/07/2022). 

3. Hồ sơ, đối tượng và điều kiện xét tuyển: Đƣợc quy định cụ thể trong thông báo 

số 376/TB-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trƣởng Nhà trƣờng (chi tiết 

xem tại đây) 

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

-  Cơ sở Hà Nội:  

+ Phòng 107 Nhà HA3, khu giảng đƣờng Ngõ 454, Phố Minh Khai, Phƣờng Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trƣng, TP. Hà Nội. 

+ Phòng 109 nhà HA8, Ngõ 218 Đƣờng Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

- Cơ sở Nam Định: Tầng 1 nhà NA2, 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 gửi: 

- Website trƣờng;              

- Lƣu VT, TS&TT. 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS 

 
(đã ký) 

 
 

TS. Trần Hoàng Long 
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