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QUYẾT ĐỊNH  
V/v xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
 

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trƣ-

ởng Bộ Công thƣơng về việc qui 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 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của 

Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế 

công tác sinh viên của đối với chƣơng trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy; 

Căn cứ Thông báo số 119/TB-ĐHKTKTCN ngày 22/03/2021; Thông báo số 

219/TB-ĐHKTKTCN ngày 27/04/2021; Thông báo số 302/TB-ĐHKTKTCN ngày 

24/05/2021 về việc hƣớng dẫn thực hiện, phƣơng án xử lý nghĩa vụ nộp học phí học kỳ 

2 năm học 2020 – 2021 của các lớp sinh viên; 

Theo đề nghị của Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài chính Kế toán, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đình chỉ học tập có thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 07/06/2021 đối với 

413 sinh viên.  (có danh sách sinh viên kèm theo) 

           Lý do: Không nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 theo quy định.                       

Điều 2. Trong thời gian bị đình chỉ học tập sinh viên phải có nghĩa vụ hoàn 

thành việc nộp học phí theo hƣớng dẫn tại Thông báo số 119/TB-ĐHKTKTCN ngày 

22/03/2021 của Hiệu trƣởng Nhà trƣờng. 

Điều 3. Sau khi nộp học phí, sinh viên chủ động liên hệ Phòng Công tác sinh 

viên để báo cáo giải trình và làm đơn xin đƣợc tiếp tục học tập; liên hệ Phòng Tài 

chính Kế toán để đối chiếu và xóa công nợ; liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lƣợng để xin đƣợc xét điều kiện dự thi và tự chịu trách nhiệm do chậm nộp học phí. 

Điều 4. Sau thời gian quy định tại Điều 1, nếu sinh viên không chấp hành Nhà 

trƣờng sẽ xử lý xóa tên khỏi danh sách lớp theo Quy chế. 

Điều 5. Các phòng chức năng, khoa chuyên môn có liên quan, cố vấn học tập, 

lớp và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi gửi:     

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp t/h); 

- Lớp, sinh viên (để t/h); 

- Website Trường; 

- Lưu VT, CTSV.                          
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