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THÔNG BÁO 
Kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2020 - 2021 

Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chương trình 

và kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn 

trường kế hoạch xét tiến độ học kỳ I năm học 2020 - 2021 như sau: 

1. Đối tượng xét: Các lớp trong toàn trường 

2. Thành phần: Ban Giám hiệu; Phòng Đào tạo; Phòng Công tác sinh viên; Phòng Thanh tra – 

Pháp chế; Phòng Khảo thí và ĐBCL; Phòng Tài chính kế toán; Đoàn TNCSHCM; Hội sinh 

viên; Trưởng, phó khoa; Trưởng, phó Bộ môn, trợ lý, CVHT các Khoa (trường hợp CVHT có 

lịch giảng dạy hoặc làm nhiệm vụ khác của Nhà trường có thể vắng mặt). 

3. Thời gian: 09h30’ ngày 23/04/2021. 

4. Địa điểm: 

Họp trực tuyến qua phần mềm Meet theo đường link sau: 

 https://meet.google.com/sgn-bnhy-zjz  

5. Công tác chuẩn bị: 

- Các đơn vị đôn đốc CVHT hướng dẫn sinh viên tự kiểm tra toàn bộ điểm toàn khóa 

học của mình trên website Nhà trường, tổng hợp các ý kiến phản hồi về Phòng Khảo thí và 

ĐBCL trước ngày 12/04/2021. 

- Phòng Đào tạo tổng hợp kết quả dự kiến xét tiến độ gửi các đơn vị qua email vào 

ngày 14/04/2021; Các đơn vị rà soát, phản hồi lại trong ngày 17/04/2021; Phòng Đào tạo 

hiệu chỉnh và gửi lại dữ liệu chuẩn cho các đơn vị vào ngày 22/04/2021. 

- Các khoa tổng hợp báo cáo xác nhận kết quả xét tốt nghiệp của CVHT các lớp thuộc 

Khoa quản lý theo hình thức trực tuyến (Google form) vào ngày 22/04/2021. Mẫu báo cáo 

sẽ được phòng Đào tạo chuyển tới các Khoa ngày 14/04/2021. 

Căn cứ thông báo này, đề nghị các đơn vị, CVHT, sinh viên các lớp có liên quan theo 

chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. 
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