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THÔNG BÁO 
Về việc hoàn thành lệ phí chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2017 

Kính gửi:  

 - Các Khoa; 

 - Toàn thể sinh viên Khóa 10 và các Khóa cũ. 

Căn cứ Thông báo số 04 ngày 08/02/2017 của Phòng Kế toán về việc đóng học phí 

và lệ phí ký túc xá HK2 năm học 2016-2017; 

 Để chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 10 và các khóa cũ đƣợc 

tốt, thừa lệnh Hiệu trƣởng, Phòng Đào tạo và QLKH thông báo thời gian để sinh viên 

hoàn thành các khoản phí chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2017 nhƣ sau:  

1. Đối với sinh viên Khóa 10 

Hiện nay đã hết thời hạn đóng học phí HK2 nhƣng vẫn còn một số sinh viên 

chƣa hoàn thành học phí, để tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn Nhà 

trƣờng sẽ gia hạn thời gian đóng học phí đến hết ngày 25/05/2017.  

2. Đối với sinh viên các Khóa cũ  

Sinh viên các Khóa cũ phải đóng tiền thi lại tốt nghiệp trong thời gian từ ngày 

ra thông báo đến hết ngày 25/05/2017. Cụ thể nhƣ sau: 

 Sinh viên rớt môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ 

đóng tiền thi lại môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin;  

 Nếu rớt 1 trong 2 môn Cơ sở ngành hoặc Chuyên ngành phải đóng tiền thi 

lại cả 2 môn. 

Ghi chú: đến hết ngày 25/05/2017 sinh viên chưa hoàn thành lệ phí sẽ bị cấm 

thi tốt nghiệp năm 2017 theo quy định. 

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện. 

Trân trọng. 
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