
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

PHÒNG CÔNG TÁC SV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày..........tháng...........năm 20……. 

BÁO CÁO 
Về tình hình thực hiện nội quy, quy chế

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ - ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu
trưởng Nhà trường ban hành qui 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 vào tình hình thực hiện nội quy, quy định về nề nếp học tập và rèn luyện của
sinh viên. 

Lớp:..............................................................Khoa:.......................................................................

Xin báo cáo với Nhà trường về tình hình thực hiện trong tháng............năm 20……như  sau:

1. Về sỹ số SV: 

+ Số SV đầu tháng : ....................................................... 

+ Số SV cuối tháng: .......................................................

Lý do (ghi cụ thể tên và lý do tăng, giảm trên):...............................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Về ý thức học tập và rèn luyện:

-  Chấp hành nội quy, quy định về giờ giấc học tập:

+ Số SV đi học muộn, trốn tiết, bỏ giờ... (ghi cụ thể tên và số buổi vi phạm):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



+ Số SV nghỉ học (ghi cụ thể tên, số buổi nghỉ có lý do và số buổi nghỉ không lý do):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

-  Các vấn đề khác và ý kiến đề nghị của lớp:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3. Những SV vi phạm đề nghị Nhà trường xử lý:

TT Họ và tên Ngày sinh Mức độ vi phạm Hình thức đề nghị xử lý

1.

2.

3.

4.

5.

            Ý kiến CVHT                         T/M Ban cán sự lớp
             Lớp trưởng

Ghi chú: 
- Đề nghị Ban cán sự các lớp báo cáo theo nội dung trên và nộp về Phòng Công tác SV vào cuối tháng.
- Các trường hợp SV vi phạm quy chế đề nghị Nhà trường xử lý phải có hồ sơ kèm theo.
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