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BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Số: 509/TB-ĐHKTKTCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nhập học đợt tháng 09/2021 

 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

Căn cứ các quy định hiện hành của Thủ tƣớng Chính Phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, TP Hà Nội và của chính quyền các địa phƣơng về các biện pháp phòng 

chống Covid-19; 

Căn cứ kết quả xét tuyển, số lƣợng thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo 

hình thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét kết quả học bạ 

THPT đợt 2 năm 2021 đã đƣợc Hội đồng tuyển sinh Nhà trƣờng thông qua; 

Nhà trƣờng thông báo và hƣớng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy 

trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét kết quả học bạ THPT 

đợt 2 năm 2021 với nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. Thời gian và hình thức nhập học: 

1.1. Thời gian nhập học:  

a. Đối với thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021: Từ ngày 16/09/2021 đến hết ngày 22/09/2021. 

b. Đối với thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét kết quả học bạ THPT đợt 2: Từ 

ngày 23/09/2021 đến hết ngày 28/09/2021. 

1.2. Hình thức nhập học: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến 

phức tạp và khó lƣờng, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trúng tuyển 

đại học hệ chính quy năm 2021 hoàn thiện các thủ tục nhập học. Nhà trƣờng triển khai 

nhập học theo hình thức trực tuyến (online). 

II. Quy trình thực hiện nhập học: 

Bước 1. Thí sinh căn cứ điểm chuẩn công bố và tra cứu trong danh sách trúng 

tuyển tại đƣờng link  https://tuyensinh.uneti.edu.vn/tra-cuu-thi-sinh-trung-tuyen.html 

Bước 2. Nếu có tên trong danh sách trúng tuyển, thí sinh đăng nhập cổng nhập 

học trực tuyến theo đƣờng link: https://sinhvien.uneti.edu.vn/nhap-hoc-truc-tuyen.html  

và làm theo hƣớng dẫn tại  Phụ lục số 01; 

Lưu ý:  

- Khi làm thủ tục xong Bước 2, hệ thống sẽ tự động gửi tới email cá nhân của thí 

sinh để xác nhận: Nhập học thành công hoặc chưa thành công và lý do để thí sinh 

thực hiện thao tác đúng; 

- Thí sinh nộp kinh phí nhập học theo hình thức thanh toán trực tuyến qua cổng 

thông tin sinh viên, sau khi giao dịch thành công thí sinh chuyển ngay sang thực hiện 

Bước 3; 

- Thí sinh nộp kinh phí nhập học qua hình thức chuyển khoản ngân hàng sẽ chưa 

thực hiện được ngay Bước 3. Thí sinh cần đợi 1-3 ngày để ngân hàng chuyển tiền và 

Nhà trường xác nhận thông tin trên hệ thống; 

- Để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp thực hiện các thủ tục nhập học, thí sinh có 

thể đăng nhập ứng dụng Meet theo đường link: https://meet.google.com/goc-hayo-krk 

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp kinh phí nhập học online, thí sinh sẽ đƣợc cấp mã 

sinh viên và chính thức trở thành sinh viên của Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp.  
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Bước 3. Để có thêm các thông tin, sinh viên đăng nhập trang sinh viên theo 

đƣờng link: https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html 

Tại cổng Thông tin sinh viên - Đăng nhập hệ thống: 

- Nhập mã sinh viên đƣợc cấp khi hoàn thiện thủ tục nhập học online; 

- Nhập password (mật khẩu) mặc định là: 1111; 

- Nhập mã bảo vệ đƣợc hiện thị trong ô tƣơng ứng. 

- Sau khi cung cấp thông tin khảo sát và đăng nhập thành công, sinh viên cần 

thực hiện ngay việc đổi password (mật khẩu) để tránh bị đăng nhập trái phép. 

Bước 4. Nộp hồ sơ nhập học theo Phụ lục số 02: 

- Sinh viên nộp hồ sơ nhập học qua đƣờng bƣu điện bằng hình thức đảm bảo 

hoặc chuyển phát nhanh để tránh bị thất lạc hoặc có thể trực tiếp đến nộp tại Trƣờng 

(nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 đƣợc kiểm soát) theo địa chỉ: 

- Đối với thí sinh trúng tuyển và nhập học tại  cơ sở Hà Nội: 

+ Phòng Công tác sinh viên: P.106-H.A3, Khu giảng đƣờng, Trƣờng Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 454, Phố Minh Khai, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

(đối với ngành Kế toán và ngành Tài chính - Ngân hàng); 

+ Phòng Công tác sinh viên: P.103-H.A8, Khu giảng đƣờng, Trƣờng Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 218, Phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (đối 

với các ngành còn lại). 

- Đối với thí sinh trúng tuyển và nhập học tại  cơ sở Nam Định: Phòng Công tác 

sinh viên - Tầng 1 khu nhà văn phòng, Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp - Số 353 Trần Hƣng Đạo, Thành phố Nam Định. 

Bước 5. Tra cứu thông tin sinh viên: 

- Sinh viên chủ động đăng nhập trang sinh viên theo tài khoản đã đƣợc Nhà 

trƣờng cấp để kiểm tra thông tin và phản hồi nếu có các vấn đề phát sinh. 

- Để có căn cứ xác định sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa ngành tuyển sinh năm 

2021; Xét và cấp học bổng khuyến khích tài năng, học bổng hỗ trợ học tập và sắp xếp 

lớp học phù hợp nhu cầu của sinh viên cho cả 2 đối tƣợng thí sinh trúng tuyển theo 

hình thức xét: Kết quả học bạ THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Lưu ý: Đề nghị 100% sinh viên đại học chính quy khóa 15 thực hiện đầy đủ nội 

dung khảo sát khi đăng nhập trang cá nhân. 

Bước 6. Thƣờng xuyên truy cập website: www.uneti.edu.vn và 

www.sinhvien.uneti.edu.vn và các fanpages, nhóm của các đơn vị trong toàn Trƣờng 

để cập nhật thông tin, nhận thông báo, thực hiện kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - 

sinh viên” đầu khóa học và kế hoạch học tập chính khóa năm học 2021 - 2022. 
 

Trên đây là nội dung hƣớng dẫn thí sinh trúng tuyển và nhập học đợt tháng 

9/2021 theo hình thức nhập học trực tuyến (online). Trong quá trình triển khai thực 

hiện, nếu có các vấn đề phát sinh, vƣớng mắc, thí sinh chủ động liên hệ với các đơn vị 

chức năng của Nhà trƣờng để đƣợc trợ giúp. 

Chào mừng các em tân sinh viên đã hoàn thành các thủ tục nhập học và đến 

với ngôi nhà chung Uneti - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp./. 

Trân trọng! 
 

  Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong toàn Trƣờng (để phối hợp t/h); 

- Thí sinh trúng tuyển đợt tháng 9/2021 (để t/h); 

- Website, fanpages; 

- Lƣu VT, CTSV.                              

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 

 

TS. Trần Hoàng Long 
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