
DAT HQC THAI NGUYEN 	cQNC HOA xA HQI CHU NGH1A V1i'1' NAM 
TRUYNG DAt HQC 	 Dc lip  - Tiy do - Hnh phüc 

Kc THUAT CONG NGHIIP 
Thai nguyen, ngàyJO tháng 12 nãm 2017 

S:4/g / TB-DHKTCN 

THÔNG BAO 
Ve diêu kiin dr thi hyc k)' 1 näm hyc 2017-2018 do nor hyc phi 

Thirc hin quy djnh cUa Nhà trueing v trách nhirn cUa sinh viên phãi hoãn thành 
hoc phi truâc khi thi kêt thüc hyc phân và can Cu vào kêt qua tong hçp dü 1iu hoc phi 
cüa phóng Ké hoch - Tài chInh tInh den ii h3 0 ngày 19/12/2017 (danh sách kern theo), 
Nhà truàrng thông báo den các khoa, b mon trirc thuc, giãng viên va sliTh viên ve^ diéu 
kin dir thi hoc k' 1 näm hyc 2017-2018 do nçi hoc phi nhu sau: 

1. Doi vri sinh viên K52 tr& ve^ trtr&c 

a. Không duçic dr thi h9c k nu: 

- Không np h9c phi trong h9c kS'  1 näm h9c 2017-2018 Va có tng nq hçc phi lan hon 

1.060.000 VND (ti.wng duang vâi 04 tin chi). Sinh viên không duçc dir thi vi no hoc 

phi s ghi chfi Noy HP trong danh sách dir thi. 

b. Duçic di.r thi: 

- Dä np hoc phi trong hoc kS'  1 näm hoc 2017-2018. 

- NhUng sinh viên không duqc dii thi vi không np hoc phi sê dupe dp thi iiCu 

hoàn thành h9c phi cüa phông K hoch - Tài chInh tir ngày 20/12/2017. 

- Chü : Sau ngày 07/01/2018, nu cac sinh viên trong danh sách kern theo khong 

hoàn thành hyc phi sê bj khóa tài khoãn dang k9 hoc phn, không duçic dang k hoc 
phntrong hyc k' 2 näm hoc 2017-2018. 

2. 06i v&i Khoa, Bô  mon trtrc thuc 

Chi do giãng viên chü nhim thong báo dn tüng sinh viên va gia dInh sinh viCn 

ve tinh hinh ncy hyc phi và yêu cu sinh viên phái hoàn thành hyc phi theo quy djnh. 

Nhà trung de^ nghj các don vi, giâng viên và sinh viên có lien quan thrc hin 

theo dUng ni dung cUa thong báo nay. 
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