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THÔNG BÁO 
Ve viee gia h¡n thoi gian nÙp hÍe phi hÍe ky I, näm hÍc 2020-2021 

dói voi sinh viên hÇ �¡i hoe chính quy 

C�an cu theo thông báo sô 07/TB-DHKTL-KHTC ngày 02/02/2020 cùa Phòng Ke 

hoach Tài chính vÁ vi�e thu tiên hÍc phí hÍc ky II, n�m hoc 2020-2021

De tao diêu kiÇn và �ông viên tinh thân hÍe tâp cça sinh viên có hoàn c£nh khó 

kh�n, chura dù �ieu kiÇn nÙp hÍc phí, Phong Công tác sinh viên thông báo dên sinh viên 

ve viec gia h¡n thÝi gian nÙp tiên hÍc phí hÍc ky II, n�m hoc 2020-2021, cu thê nhu sau: 

1. Dôi trong �uye xét gia h¡n nÙp hÍc phí 

Sinh viên có hoàn cành gia dinh khó kh�n ho·c vuóng m�c �Ùt xuât, không thê nÙp 
hoe phí theo �úng thÝi h¡n theo thông báo cça Phòng K� ho¡ch - Tài chính. 

Sinh viên không vi pham quy chê hÍc vå, không ng hÍe phí các hÍc ký truóc. 

2. Cách thre thre hiÇn gia h¡n nÙp hÍc phí 

Sinh vien diên �ây dç thông tin và hoàn tât các yêu câu xác nhn trên dom gia h¡n 

nop hoe phí và giri trye tiêp �on t¡i Phòng Công tác sinh viên. 

3. Cáe môc thÝi gian 

a) Sinh viên �ugc gia h¡n thöi gian nÙp hÍc phí toi �a dên hêt ngày 31/05/2021. 

b) Sinh vien gii don gia han nÙp hÍe phí tai Phòng CTSV �ên hêt ngày 16/04/2021. 

c) Phòng CTSV công bô danh sách sinh viên duoc gia h¡n vào ngày: 19/04/2021. 

4. Mot so luu ý 
- ViÇc gia h¡n thÝi gian �óng tiên hÍc phí chi thrc hiÇn �ôi vói hÍc phí cça hÍc ky 

chính (không gia h¡n dôi vói các hoc phi: hoc ky hè, hoc cài thiÇn, hoc lai, hoc vuot, hoc 

nganh thir 2) 

- Sau thoi h¡n dugc phép gia h¡n nÙp hÍc phí, sinh viên chua hoàn thành nghïa vyu 
dóng hÍe phí sê bË xë lý hÍc vå theo quy dËnh cça Truong. 
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