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S&JI  /TB-DHHHVN-DT Hái Phông, ngày 24 tháng 02 nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic diu chinh thôi gian thu hQc phi h9c k II di vó'i sinh viên dti hQc, di 

hQc chat lurqng cao h chInh quy do ãnh hu*ng cüa djch Covid-19 

KInh gi'ri: 

- Thu trLrâng các &n vj và doàn th trong toàn Truông; 
- Các sinh viên dai  h9c,  dai  h9c chAt luclng cao h chinh quy. 

Do din bin phüc ttp cUa dch Covid-19 trên dja bàn Hãi PhOng và mOt  s dja 
phuang trên Ca rnrOc, Nhà tri.rông thông báo diu chinh thôi gian thu hQc phi h9c k' 
II di vói sinh viên di hQc, di h9c chAt lu'çrng cao h chInh quy chju ánh htrrng 
cüa dlch  Covid-19. Ciii th nhu sau: 

1. Di vâi các sinh vien chju ãnh hrnng cUa djch Covid-19, sinh viên Co hoàn 
cánh dgc biçt khác: sinh viên lien h vâi giáo v%1 các Khoa/Vin (tricc tiê'p hogc email, 
hay qua din thogi) trInh bay rO 1 do ch.m np trithc ngày 03/3/2021. 

2. Truâng các Khoa/Vin tp hqp danh sách sinh viên xin dóng chm h9c phi báo 
cáo Ban Giám hiu (qua PhOng Cong tác sinh viên) trtrrc ngày 05/3/2021. 

3. Nhüng sinh viên duqc chAp nhn dóng h9c phi muon phãi hoành thành dong 
h9c phi tu 08/3/2021 dn 19/3/2021. Các trumg hçip tai  thai dim dO sinh viên van 
chua ra khói khu each ly thI phãi báo cáo vâi giáo vi KhoaIVin, Nhà truOng së xem 
xét sau. 

4. Các sinh viên khác vn phài hoàn thành h9c phi h9c ki II trurc ngày 
27/2/2021 nhu d nêu trong Thông báo s 1815/TB-DHHHVN-DT ngày 28/12/2020. 

5. Qua thài gian nêu trén, nu sinh viên không hoàn thành dóng h9c phi, Nhà 
tnr?ng së xi'r l theo quy djnh. 

Yêu cu Thu trithng các dn vj và cá nhân lien quan nghiem tue thire hin./.1 

J\To.j nhân: 
- BGH; 
- Nhu trên; 
- Luu: VT, DT. 
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