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THÔNG BÁO 
Về kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15   

Năm học 2021-2022 
 

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 18/8/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương về công nhận trúng tuyển hệ 
Trung cấp Khóa 21K15, Năm học 2021 – 2022 (đợt 1)cho 390 học sinh thuộc 13 nghề ; 

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021- 2022; 
Nhà trường thông báo đến toàn bộ học sinh trúng tuyển  Khóa 21K15 hệ trung cấp 

như sau: 
1. Học sinh xem Quyết định và danh sách trúng tuyển (đính kèm) tại website: 

https://hungvuongtech.edu.vn.  
2. Ngày nhập học: dự kiến 20/9/2021  
3. Học sinh chịu trách nhiệm với thông tin đã cung cấp cho nhà trường để làm 

căn cứ xét tuyển. Học sinh trúng tuyển có nghĩa vụ nộp bổ sung hồ sơ và lệ phí xét 
tuyển theo quy định như thông báo tuyển sinh đã ban hành (nhà trường sẽ gửi thông 
báo thời gian cụ thể sau). 

4. Học sinh trúng tuyển có nghĩa vụ hoàn tất học phí từ ngày nhận được thông 
báo trúng tuyển đến hết ngày 03/9/2021.  

Hình thức đóng học phí: chuyển khoản. 
Tài khoản thụ hưởng: Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng 
Vương. 
Số tài khoản: 113000006331, Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt 
Nam,  
Chi nhánh 5, TP.HCM 
Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên, mã nghề, nộp học phí nhập học 
khóa 21K15. (VD: Nguyễn Văn A đăng ký nghề công nghệ ô tô, sẽ ghi nội 
dung chuyển khoản: Nguyen VAN A, CNO, NOP HOC PHI NHAP HOC KHOA 
21K15).    
 Học sinh sẽ nhận được thông tin cụ thể về thanh toán học phí. 
5. Học sinh có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại tin nhắn hoặc liên hệ bộ 

phận tuyển sinh – Điện thoại/Zalo: 076.667.2620 để được giải đáp và hướng dẫn.  
Nếu quá khung thời gian quy định trên Hội đồng tuyển sinh sẽ không giải quyết bất 

cứ khiếu nại của học sinh. Đề nghị học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này. 
Trân trọng./. 

 

 Hội đồng tuyển sinh 
Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ 

Hùng Vương 

https://tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/

