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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

Số: 2819/TB-ĐHKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Hà Nội, ngày  09  tháng 9   năm 2021 

   

THÔNG BÁO 

Nhập học đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh  

dành cho các tài năng thể thao năm 2021 

 

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành 

cho các tài năng thể thao năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia 

Hà Nội; 

 Căn cứ Thông báo số 1495/TB-ĐHKT ngày 18/5/2021 và số 2004/TB-ĐHKT 

ngày 06/7/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc thông báo tuyển sinh đại học 

chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2021; 

 Căn cứ các Quyết định số 2534/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2021 về việc công nhận 

trúng tuyển đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể 

thao đợt 2 năm 2021; 

Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc nhập học đại học chính quy ngành 

Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2021 như sau: 

1. Thời gian nhập học:  

- Nhập học: Từ ngày 14/9/2021 đến ngày 16/9/2021 

(Thời gian tính theo dấu bưu điện đến 17h00 ngày 16/9/2021) 

2. Hình thức nhập học: Hồ sơ chuyển phát nhanh 

Thí sinh gửi hồ sơ chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Chính trị và Công 

tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (Phòng 502, nhà E4, số 144 Xuân 

Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). 

3. Hồ sơ nhập học: 

Thí sinh chuyển phát nhanh hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

(1) Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (nếu thí sinh dự 

thi tốt nghiệp THPT năm 2021): bản chính; 

(2) Giấy CMND/CCCD: 02 bản sao công chứng; 

(3) Giấy khai sinh: 01 bản sao y bản chính hoặc 01 bản sao công chứng; 

(4) Bản sơ yếu lý lịch (Phụ lục kèm theo), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và 

chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị quản lý thí sinh; 

(5) Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo đối tượng, chính sách 

xã hội (nếu có); 
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(6) 02 ảnh 3x4 và 01 ảnh 6x9, chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm 

nhập học; 

4. Các khoản tiền:  

Sinh viên nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản trước 17h00 ngày 

11/9/2021.  

- Thông tin nộp tiền:  

   Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

   Số tài khoản: 260 100 0 105 7855 tại BIDV chi nhánh Mỹ Đình 

   Nội dung nộp tiền: [mã sv…]/[Hoten ...]/[ngày sinh ..…]/[QTKD cho 

TNTT-2021]/học phí HK 1_2021-2022  

Ví dụ: 21050000 Nguyen Van A 12/12/2002 QTKD cho TNTT-2021 học 

phí HK 1_2021-2022 

- Số tiền: 

Học phí học kỳ I năm học 2021-2022: 12.250.000đ/sinh viên/học kỳ  

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- ĐHQGHN (để báo cáo); 

- Phòng CT&CTSV (để t/h); 

- Phòng KH-TC (để t/h); 

- Lưu: VT, ĐT, H(6); 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 
 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê 

 


