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THÔNG BÁO 
Về đăng ký học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ Tiến độ đào tạo hệ trung cấp năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-KTCNHV-ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Trường 

Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động đào tạo hệ trung cấp 

năm học 2021-2022; 

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh hệ trung cấp thời gian đăng ký học phần 

học kỳ I đợt 1, năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Đối tượng: Toàn bộ học sinh khóa 19K13-2, khóa 20K14 của hệ trung cấp 

đang học tại trường. 

2. Hình thức đăng ký: Học sinh truy cập vào website theo địa chỉ sau: 

https://tracuudiem.tuyensinhhungvuongtech.edu.vn để thực hiện đăng ký 

học phần.  

3. Thời gian đăng ký: Phòng Đào tạo sẽ mở hệ thống đăng ký các học phần cho 

học sinh đợt 1 từ ngày 13/09/2021 đến hết ngày 17/09/2021.  

Sau thời gian trên hệ thống sẽ khóa chức năng đăng ký học phần. Nếu học sinh 

nào không thực hiện đăng ký học phần sẽ không có tên trong danh sách học của môn 

học/ mô đun. 

Lưu ý: Trong trường hợp các em học sinh đã đăng ký thành viên mà quên mật 

khẩu thì vui lòng liên hệ bộ phận giáo vụ của phòng Đào tạo (gặp Cô Uyên 

0986.689.328, Cô Hòa 0915.77.42.49) để được hỗ trợ giải quyết. 

Đề nghị lãnh đạo Khoa/ BM, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh để thực 

hiện nghiêm túc thông báo này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- BGH (để biết); 

- Khoa, Bộ môn (để thực hiện); 

- P.KT&ĐBCL (để thực hiện); 

- Lưu: VT, PĐT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã duyệt) 
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