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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều động Sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020  

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Quyết định số 7856/QĐ-BCT ngày 25/8/2014 của Bộ trƣởng Bộ Công 

thƣơng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trƣờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 28 tháng 02 năm 2018 của 

Hiệu trƣởng Nhà trƣờng về việc Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Trƣờng Đại 

học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của 

Hiệutrƣởng Nhà trƣờng ban hành quy chế công tác sinh viên của Trƣờng Đại học 

Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đối với chƣơng trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ 

chính quy; 

Căn cứ Kế hoạch số 392/KH-ĐHKTKTCN ngày 23/08/2019 của Hiệu trƣởng 

Nhà trƣờng về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020; 

Theo đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều động 238 Sinh viên các lớp tại cơ sở Hà Nội tham dự Lễ khai giảng năm 

học mới 2019-2020 (có danh sách kèm theo). 

* Thời gian: 8h00’ ngày 10 tháng 9 năm 2019 

* Địa điểm: Hội trƣờng nhà 3 tầng cơ sở 218 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội 

Điều 2. Sinh viên đƣợc điều động phải có mặt đầy đủ, đúng giờ, trang phục lịch sự 

(Quần tối màu, áo sáng màu) và chấp hành nghiêm chỉnh  nội quy, quy định của Ban 

tổ chức Lễ khai giảng;  

Điều 3. Các Phòng chức năng, Khoa, các đơn vị có liên quan và Cố vấn học tập các 

lớp đƣợc điều động và Sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 
 

                                   HIỆU TRƯỞNG 
 Nơi nhận:                                                                       
- Nhƣ điều 3; 

- Lƣu VT,CTSV.         (đã ký) 

 

 

     TS. Trần Hoàng Long 


