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THÔNG BÁO 

Về việc thu nợ tồn đọng lệ phí đăng ký ôn tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ  
  

Sau khi tra soát dữ liệu nộp tiền đến hết ngày 09/6/2022 về việc thu – nộp 
lệ phí đăng ký ôn tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ các đợt thi tổ chức tháng 
9/2021; tháng 1,4,5/2022; Phòng Tài chính – Kế toán yêu cầu: 

- Sinh viên các khóa 40, 41, 42, 43 hiện vẫn chưa nộp lệ phí đăng ký ôn tập 
và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ các đợt (theo danh sách đính kèm) khẩn trương 
nộp thanh toán từ ngày 21-22/6/2022 theo địa chỉ: 

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Luật Hà Nội 
+     Số tài khoản: 999998810018 
+     Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô 
+     Nội dung chuyển tiền: “Mã SV, CĐRNN nợ”. 

         - Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu, nếu có vướng mắc cần được giải đáp, 
điều chỉnh, sinh viên gửi thắc mắc về hộp thư: hocphihlu@gmail.com 
         - Sau thời hạn trên mà các sinh viên vẫn không nộp, Phòng Tài chính - Kế 
toán sẽ đề xuất trình Ban Giám hiệu Nhà trường hủy kết quả thi chuẩn đầu ra 
ngoại ngữ của những sinh viên có tên trong danh sách đã thông báo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử của Trường; 
- Phòng Đào tạo (để phối hợp); 
- Phòng Công tác sinh viên (để thực hiện); 

- Lưu TCKT. 
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