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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh mốc thời gian thu học phí Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022
Hệ đào tạo đại học chính quy – Khóa 2021
Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục Đào tạo về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19;
Căn cứ Thông báo số 53/TB-ĐHCNTT, ngày 30/7/2021 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Công nghệ Thông tin về việc thu học phí học kỳ 1 – năm học 2021-2022, hệ đào
tạo đại học chính quy khóa 2021,
Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thông báo về việc điều chỉnh các
mốc thời gian thu học phí học kỳ 1 – năm học 2021-2022, hệ đào tạo đại học chính quy
khóa 2021 như sau:
1. Đối tượng áp dụng: Thí sinh trúng tuyển các diện xét tuyển đợt 2 năm 2021 của
Trường ĐH CNTT (Gọi chung là “Thí sinh đợt 2”)
2. Các mốc thời gian điều chỉnh:
2.1. Thời gian nộp tiền:
Từ ngày 15/9/2021 đến trước 17h00 ngày 26/9/2021
2.2. Gia hạn thời gian nộp học phí
-

Sinh viên có khó khăn về tài chính liên hệ phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ

và phải thanh toán trước các khoản thu hộ (BHYT 3 tháng cuối năm 2021) và một phần
học phí.
-

Sinh viên phải hoàn thành số tiền học phí còn lại trước ngày 25/10/2021.

2.3. Quy định về mức hoàn trả học phí
-

Sau khi nhâp học, vì hoàn cảnh cá nhân, sinh viên có thể gửi đơn xin thôi học. Nhà

trường sẽ xem xét và cho phép sinh viên thôi học và xóa tên khỏi danh sách sinh viên khóa
2021.

-

Sinh viên sau khi có Quyết định thôi học chỉ được nhận lại BHYT 3 tháng cuối năm

2021 và một phần học phí tạm tính học kỳ 1, năm học 2021-2022. Mức hoàn trả được quy
định cụ thể như sau:
Thời gian làm đơn xin thôi học
Trước ngày 30/9/2021

80%

Sau ngày 30/9/2021

0%

Nơi nhận:
-

-

Mức hoàn trả học phí

Sinh viên hệ ĐTĐHCQ Khóa 2021;
Phòng, Ban, Khoa liên quan;
Lưu: VT, KHTC.
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