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THÔNG BÁO 
Triệu tập họp Cán bộ lớp, Cán bộ chi đoàn các lớp sinh viên 

 

 

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

về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đối với 

chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về 

việc ban hành Quy chế đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc triển khai các công tác trọng tâm của 

học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 

Ban Giám hiệu nhà trường thông báo triệu tập họp cán bộ lớp, cán bộ đoàn với kế hoạch cụ thể như sau: 

1. Thành phần dự họp: Lớp trưởng và Bí thư Chi đoàn các lớp. 

2. Thời gian: Ngày 20 tháng 12 năm 2019 (Thứ Sáu) 

3. Địa điểm:  

3.1. Đối với các lớp học tập tại cơ sở 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội: 

- Thời gian từ 9h00’ đến 10h30’ gồm các ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng của hệ Đại học khóa 

10,11,12,13 và Cao đẳng khóa 26,27. 

- Địa điểm họp tại hội trường H.H1. 

3.2. Đối với các lớp học tập tại cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội:  

- Thời gian từ 9h00’ đến 10h30’ gồm các ngành: CN dêt sợi; CN dệt may; CN thực phẩm; QTKD;  

KDTM; CNTT; Mạng máy tính và TTDL; CN kỹ thuật điện, điện tử; CN kỹ thuật cơ khí, Cơ điện tử, Điện tử 

viễn thông, Tự động hóa, Ngôn ngữ Anh của hệ Đại học khóa 10,11,12,13 và Cao đẳng khóa 26,27. 

- Địa điểm họp tại hội trường tầng 11 – HA10. 

3.3. Đối với các lớp học tập tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo và cơ sở Mỹ Xá - Thành phố Nam Định: 

- Thời gian từ 9h00’ đến 10h30’ gồm tất cả các lớp tại Nam Định và các lớp Hà Nội về Nam Định học tập. 

- Địa điểm họp tại hội trường lớn N.H1 

4. Nội dung triển khai: 

- Đánh giá việc thực hiện, chấp hành các nội quy, quy định của Nhà trường đối với các lớp sinh viên 

trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020. 

- Đánh giá việc thực hiện nộp học phí học kỳ 1 của sinh viên và Thông báo kế hoạch nộp học phí kỳ 

2 năm học 2019-2020, hướng dẫn nộp tiền học phí qua ngân hàng. 

- Triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 – 2020  

- Triển khai làm cam kết trong dịp nghỉ tết nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các lớp sinh viên. 

- Triển khai kế hoạch nghỉ tết nguyên đán và kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020. 

- Triển khai các quy định của Bộ GD-ĐT về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho sinh viên trong dịp 

nghỉ tết nguyên đán Canh Tý. 

- Đôn đốc sinh viên khóa mới nộp Bằng THPT (bản chính), học bạ (bản chính) để kiểm tra, đối chiếu. 

- Đôn đốc sinh viên chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự, sinh viên ở KTX, chấp hành nội 

quy, quy định về học tập, rèn luyện, nội quy xưởng thực tập, thực hành, thí nghiệm ... 

5. Phân công các đơn vị triển khai thực hiện:  

- Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm phối hợp với các Phòng, Khoa và các đơn vị có liên quan 

thông báo tới các lớp sinh viên, chuẩn bị nội dung và chủ trì cuộc họp. 

- Các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Tuyển sinh và truyền thông, Phòng Hành chính quản trị, Phòng 

TCKT, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện. 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện. Cán bộ Lớp, cán bộ Chi 

đoàn trong thành phần dự họp phải có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định, trường hợp vắng mặt phải có lý 

do chính đáng và cử người thay thế dự họp.  
 

Nơi nhận :  
- Website Nhà trường 

- Các đơn vị liên quan 

- CVHT, các lớp sinh viên. 

- Lưu VT, CTSV. 
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  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

                            TS. Nguyễn Ngọc Khương 
 


