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THÔNG BAO
V vic cp nhât thông tin và quãn l sinh viên ngoai trü h9c k5' I näm hoc 2017 —2018
Cn cfr thông tu s0^ 10/20161TT-BGDDT ngày 05/4/2016 cUa B q^ Giáo dic và Dào tao v
vic ban hành Quy ch6 cong tác Sinh viên doi vâi chucing trInh dao tao di h9c h^ chInh quy.
Thrc hin Quy djnh ye cong tic HSSV ngoi trU kern theo Quyêt djnh so 161/QDDHKTCN ngày 30/10/2013 cüa Hiu tru&ng tru?mg Dai hoc Ky thut Cong nghip.
Nh.m thng cumg cong tác quãn ly sinh viên ngoi tri nàm hQc 2017-2018 Nhà truông
yêu cu các Khoa, B mOn trirc thuc tri.rng, Phông Cong tác HSSV và sinh viên ngoai trU h
chInh quy toàn tru1ng triên khai thrc hin tot mt so nOi dung sau:
1. Các Ban chü nhim các Khoa, B0 mon truc thuc trtnrng
- Trin khai cho sinh viên thuc don vj mInh quãn 1 cp nht thông tin, xin nh.n xét cüa
dja phuang nai & ngoi trü hçc k5' I näm hoc 2017 - 2018(có mâu kern theo) tr ngày
28/12/2017 den hêt ngày 19/01/2018.
- Chi dao cho Giáo viên chü nhim (GVCN) thu nhn xét ci'ia sinh viên ngoai trU lam can
m rèn 1uyn cho sinh viên vao cuoi hoc kS' và tong hçip day dü các thông tin cüa
c*chAm di
sinh viên ngoai trü ô thi diem hin nay.
- Tr ngày 19/01/2018 den heft ngày 26/01/2018 các Khoa, BO mon trirc thuOc trumg
hoàn thAnh vic tong hccp thông tin sinh vien ngoai trU dan vj mInh kS' I näm hQc 2017 —2018
ni dung theo mâu Nhà tnIrng d ban hành (ca bàn in có chü k cüa Iãnh dao dan vi và file
excel, Font cht phãi thông nhât trong toàn bO file tong ho và np cüng giây nhn xét theo lap
ye Phông Cong tác HS SV(P208 - Nhà Hiu bO) chm nhât là 1 7h00' ngày 26/01/2018.
2. Phông Cong tác HSSV
- Tr 26/01/2018 den heft ngày 31/01/2018 Phông Cong tác HSSV chju trách thim tiêp
nhn, tong hcip cac dU 1iu các Khoa, B6 mon chuyên ye dông thai cp nht thông tin vAo danh
sách sinh vien ngoai trU toàn trumg h9c kS' I nàrn h9c 2017 - 2018 và báo cáo Ban Giám hiu
ye tInh hInh thirc hin các nOi dung thông báo.
3. Sinh viên ngoai trü
- Tr ngày 28/12/2017 den hét ngày 19/01/2018 Sinh vien Co trách nhirn cap nht day du'
các thông tin, xin nhn xét (theo mu) cüa to (xóm) có xác nh.n cüa Cong an Phung X) nod
i ngoi trü và np cho giáo vien chü nhirn theo dung thii han.
Nhâ trithng yeu câu các Khoa, BO mon trVc thuOc truông, PhOng Cong tAc HSSV, các
dan vj có lien quan và sinh viên ngoai trá thc hiên nghiêrn tüc nOi dung cüa thông báo nay./_
Noinhn:
- Các Khoa, B0 mon thuc trumg (d tlh);
- Website (de^ tb);
- Luu VT, CTHSSV.
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