
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế 

Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT 043 7 547 506 – 434/44, Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn 

 

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

Số:            /ĐHKT-KHTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 
                  V/v kết quả đợt thu học phí  

                Học kỳ I  năm học 2021-2022 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Đào tạo, 

- Phòng CT&CTSV 

- Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD 

- Sinh viên Trường Đại học kinh tế 
 

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 tính đến hết ngày 

10/11/2021. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm 

học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau: 

1. Danh sách sinh viên đã thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (Phụ lục 01) 

2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (Phụ lục 

02) 

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học 

phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV 

Tây Hà Nội sau ngày 30/11/2021. 

Sinh viên có thể tra cứu thông tin chi tiết về học phí học kỳ I năm học 2021-2022 trên 

cổng thông tin một cửa: http://thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn/ 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám hiệu (để báo cáo); 

- Phòng truyền thông và QTTH; 

- Phòng Thanh tra; 

- Lưu:VT, KHTC. 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT.TRƯỞNG PHÒNG KHTC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

  

 

 

 

 

ThS. Trần Thị Hoài Thương 
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