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THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh thời gian nộp học phí và bắt đầu  

Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 hệ đại học chính quy 

(Áp dụng cho Sinh viên khóa 2020 trở về trước) 

 

Trước tình hình thực tế Thành phố đang tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã 

hội theo Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15 tháng 8 năm 2021 để quyết liệt kiểm 

soát phòng, chống dịch Covid-19; 

Xem xét nguyện vọng của các em Sinh viên về việc đóng học phí trong thời gian 

giãn cách xã hội;  

Đồng thời cân đối kế hoạch đào tạo cả năm và toàn khoá học, Nhà trường quyết 

định điều chỉnh như sau: 

1. Điều chỉnh thời hạn đóng học phí của Sinh viên hiện hữu đến 00g00 ngày 01 

tháng 10 năm 2021 thay cho ngày 24/8 – 30/8/2021 như đã thông báo. 

2. Điều chỉnh thời gian bắt đầu Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: ngày 27 tháng 9 

năm 2021 thay cho ngày 06 tháng 9 năm 2021 như đã thông báo. 

Nhà trường rất mong các em Sinh viên chia sẻ và đồng thuận với quyết định điều 

chỉnh thời gian đóng học phí và bắt đầu Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 như trên. 

Kính chúc các Em cùng Gia đình nhiều sức khỏe, bình an và có sự chuẩn bị tốt 

nhất cho năm học mới. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                          
- SV các khóa 2020 trở về trước; 

- TT. TN-VL SV, P. ĐTĐH; 

- Các Khoa, Bộ môn thuộc Trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

Võ Thị Ngọc Thúy 

 


