
BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
 

Số: 701/TB-ĐHKTKTCN 

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

 
 

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
V/v nhắc nhở các sinh viên khóa 15 tuyển sinh năm 2021  

chưa hoàn thiện hồ sơ sinh viên nhập học   

 

Căn cứ Thông báo số 621/TB-ĐHKTKTCN ngày 26/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học đối 

với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh năm 2021;    

https://uneti.edu.vn/thong-bao-ve-viec-hoan-thien-ho-so-nhap-hoc-doi-voi-sinh-

vien-dai-hoc-he-chinh-quy-khoa-15-tuyen-sinh-nam-2021/ 

Theo báo cáo của cán bộ quản lý hồ sơ sinh viên, hiện nay còn một số sinh viên 

khóa 15 tuyển sinh năm 2021 chưa hoàn thiện hồ sơ sinh viên nhập học;   

Để tạo điều kiện cho số sinh viên này hoàn thiện hồ sơ sinh viên nhập học theo 

quy định, Phòng Công tác sinh viên thông báo:  

1. Nhắc nhở và phê bình đối với các sinh viên khóa 15 tuyển sinh năm 2021 có 

tên trong danh sách vì không thực hiện nghĩa vụ hoàn thiện hồ sơ sinh viên nhập học; 

(có danh sách sinh viên kèm theo) 

2. Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc rút kinh nghiệm và 

thực hiện nghĩa vụ. Hoàn thành trước ngày 30/11/2021. 

3. Đối với các sinh viên khóa 15 không có tên trong danh sách, nhưng còn thiếu 

một số các giấy tờ khác có thể chủ động và tiếp tục hoàn thiện theo nội dung Thông 

báo số 621/TB-ĐHKTKTCN ngày 26/10/2021 cho đến hết ngày 30/11/2021. 

4. Riêng Bằng tốt nghiệp THPT bản chính, Học bạ THPT bản chính Nhà trường 

sẽ có thông báo thu để kiểm tra và đối chiếu sau. 

5. Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên khóa 15 tuyển sinh năm 2021 nào 

không chấp hành. Phòng Công tác sinh viên sẽ tổng hợp báo cáo và đề nghị xử lý xóa 

tên khỏi danh sách lớp theo Quy chế. 

Đề nghị các Thầy/Cô là Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp sinh viên khóa 15 

tuyển sinh năm 2021 phối hợp và đôn đốc sinh viên thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 
- Các Khoa có liên quan (để phối hợp); 
- CVHT các lớp khóa 15 (để phối hợp t/h); 
- SV khóa 15 (để thực hiện); 
- Website Nhà trường; 
- Lưu VT, CTSV. 
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