
BO GTAO THÔNG VAN TAT CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRU5NG DH HANG HAl  VIT NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

Sé.: 563/TB-DHHHVN-DT Hái Phông, ngày 17 tháng 05 nãm 2022 

THÔNG BAO 
K hoich dãng k hQc phn h9c k phii näm h9c 2022 - 2023 

Kinh gri: 
- Các Khoa/Vin/Trung tam. 

- Sinh viên h DH chInh quy toàn Trung. 

Nhà tnrng thông báo k hoach däng k' h9c ph.n hçc kSr  phi näm hc 2022 - 2023 
nhu sau: 

1. Dôi tirçrng däng k: 
H9c kS'  ph11 dành cho các sinh viên h9c chm tin d, hoc 'aj,  hoc cãi thiên dim vâ di 

thirc tp theo tiên d5 (không dành cho sinh viên h9c vuct tiên do). 

2. Cong tác chuân bj (tfr 17/05/2022 dn ngày 22/05/2022): 

- Phông Dào t.o hoàn thành xp thi khóa biu và chuyn dü lieu sang cng dAng k' 
tr\xc tuyên. 

- Sinh viên dàng nhp h thng, di mt khu, xem truâc ljch h9c và dAng k' thà. 

- Sinh viên có nguyen vçng mi them lap h9c phn ho.c reset 1ti mt khâu vui lông gui 
email den dja chi dktt@vimaru.edu.vn  dê duçic h tr? (dung email sinh vien). 

3. Däng k hc phãn (tir 23/05/2022 dn 30/05/2022): 
- Dàng kj hQc phcn. Sinh viên dàng k' h9c phn trên cng dang k' trrc tuyën cüa 

tnthng http://dktt.vimaru.edu.vn.  Ljch däng k' cii the nhu sau: 

+ Sinh viên h di h9c ch.t 1ucng cao: tü 12h00 ngày 23/05/2022 dn 30/05/2022. 

+ Sinh viên h di h9c dai  trà: tü 18h00 ngày 23/05/2022 dn 30/05/2022. 

- Däng k) b sung: SV näm cui tir khóa 60 tra v trixó'c gi:ri yêu cu däng k b sung 
h9c phn trën Cong dAng k trrc tuyên dê Nhà truTng xem xét giái quyêt. 

- Rit hQcphán: Tir 0 1/08/2022 dn 12/08/2022, Sinh viên rut hçc phn trên cng dãng 
k' nhung vn phãi dóng h9c phi cho các h9c phân xin rñt. 

4. Np hQc phi (tir 0 1/06/2022 dn 20/06/2022): 

4.1. Dôi vO'i sinh viên h di trà. 

Sinh viên h dti trà np h9c phi b&ng các cách sau: 

Cách 1: Chuyên khoãn thithng: 
-Tàikhoãn: TncàngDHHànghái VN- Thu hQc phi 

- So tài khoãn: 099704090000344 

- Ngân hang: TMCP phãt trin TP H Chi Mirth - CN Hãi Phông (HDBank Hãi Phong). 
- Ni dung: HQ và ten — Ma SV- HP k' phii /2022-2023. 
Cách 2: Chuyn khoán nhanh: 
* Tài khoán HDBank 



- Ten tài khoán: Truông Dti h9c Hang hái Vit Nam. 

- S tài khoán: 099704070368368. 

- Ngân hang: TMCP phát trin TP H ChI MinE — CN Hâi Phông (HDBank Hãi PhOng). 
- Ni dung: HQ và ten — M SV- HP kS'  phii /2022-2023. 
* Tài khoãn Vietinbank 

- Ten tài khoán: Truô'ng Dai  h9c Hang hái Vit Nam. 

- S tài khoãn: 110000026639. 

- Ngân hang: TMCP Cong thuang Vit Nam - CN Lê Chân (VietinBank Lê Chân). 

- Ni dung: Hç và ten — Ma SV- HP k' phii /2022-2023. 
* Tài khoãn Vietcombank 
- Ten tài khoán: TriRing Di h9c Hang hãi Vit Nam. 

- S tài khoán: 0031000051771. 

- Ngân hang: TMCP Ngoi thucmg Vit Nam -CN Hái PhOng (VietcomBank Hãi Phông). 

- Ni dung: H9 và ten — Ma SV- HP k' phii /2022-2023 
Cách 3: Np h9c phi trirc tip tii các dim giao djch cüa ngân hang HD Bank 
+ HDBank Hãi Phàng: Tang 2 s 116 Nguyn Due Cãnh, Q. Lê Chân, Hãi Phông. 
+ HDBank Ngô Quyên: SO 376 To Hiu, Q. Lê Chân, Hái PhOng. 
+ HDBankLê Chân: S 116C LuGng Khánh Thin, Q. Ngô quyên, Hái Phông. 
+ HDBank Hdi Däng: Tang 2 s 2 Lô 22A Lê Hông Phong, Q. Ngô quyn, Hái 

PhOng. 
Cách 4: Np trirc tiêp tii Phông Kê hoch - Tài chInh (P.109 nhà Al) 
4.2. Dôi vói sinh viên h Chat hrçng cao và Ió'p chQn. 
Sinh viên h chat 1ucmg cao và 1óp ch9n dóng h9c phi ti Ban Tài chInh (phông 213  ANG HA 

Nhâ A4) hoc chuyên khoán vao tài khoãn Vin Dao tto Chat 1uçyng cao. lET NA 

4.3. SV có 1' do dc bit lam dcm xin np ch.m h9c phi, xin xác nhn cüa Ban chi 
nhim Khoa/Vin np ye PhOng COng tác sinh viên tnxó'c ngày 10/06/2022. Phông CTSV 
báo cáo Ban giám hiu sau do chuyên danh sách ye Phông Kê hoach - Tài chInh de cho 
phép dóng h9c phi chm. 

4.4. Sau ngay 20/6/2022, nhing SV khOng np h9c phi se không có ten trong danh 
sách 1p h9c phân, bj diem F tat ca cac hc phân dã däng k' và h9c phi nc duc chuyên 
sang k' k tip. 

5. Ghi chü: 
- Phân b thai gian cüa hçc k' ph11: 

+ Thñ gian hpc: 06 tun, tiir 01/08/2022 den 11/09/2022. 

+ Thi hoc ks': 01 tun, t1r 12/09/2022 dn 18/09/2022. 

(Các hQc phcn thcc tip hQc và thi thing theo thji gian trong quyê't djnh thu'c tap,). 

- Sinh viên dang k' di thirc tp chi nën dàng k' h9c mt so it hçc phân de can dôi giüa 
thai gian thirc tp và thai gian h9c tren ló'p (SV tham kháo ' kiên cña cô van h9c tp khi 
dàng ks'). 

- Sinh viên Khoa May tàu bin, Cong trInh và Vin Co khi nu dãng kr di thirc tp së 
không duçc däng ki h9c các h9c phân khác. 



- Nhà truông m tat ca các h9c phân dê SV däng k9 nhung chi to chirc giáng dy cho 
các lop h9c phân có 10 sinh viên däng k' trO! len (tr1r các tnring hcip dc bit Nhà trwYng se 
xem xét cii the). 

- Dim thi cüa h9c kS'  phii chi dung d tInh dim tjch ifly, không dung d tInh dim 
trung binh chung h9c k' và xét h9c hông (trir h9c phân thrc tp theo tiên do). 

D nghj các dan vj và Ca nhân có lien quan nghiêm tüc thirc hin./ 

HIEU TRUNG 
IU RIIONG 

TR(JCNG 
DAt H9C 
HANG HA 
VtET N 

No'inhân: 
- Hiu truông (dê báo cáo); 
- Nhi.i trên; 
- Các phông: CTSV, KHTC; 
- Viën CLC, TI CITAD; 
- Luu: Van thu, Dào tao. 

PGS.TS. Nguyen Minh Dfrc 
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