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Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
V/v nhắc nhở các sinh viên chưa hoàn thành  

làm bài thu hoạch đầu khóa, đầu năm học 2021 - 2022    

 

Căn cứ Thông báo số 622/TB-ĐHKTKTCN ngày 26/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thực hiện bài thu hoạch “Tuần 

sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2021 - 2022; 

https://uneti.edu.vn/thong-bao-ve-viec-lam-bai-thu-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-

sinh-vien-dau-khoa-dau-nam-hoc-2021-2022/ 

Theo báo cáo của cán bộ nghiệp vụ phụ trách các lớp, khóa; hiện nay còn một số 

sinh viên chưa hoàn thành làm bài thu hoạch đầu khóa, đầu năm học 2021 - 2022;   

(có danh sách sinh viên chưa hoàn thành kèm theo) 

Để tạo điều kiện cho số sinh viên này hoàn thành bài thu hoạch theo quy định, 

Phòng Công tác sinh viên thông báo:  

1. Nhắc nhở đối với các sinh viên có tên trong danh sách chưa hoàn thành làm 

bài thu hoạch đầu khóa, đầu năm học 2021 - 2022; 

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

động đăng nhập đường link và hoàn thành bài thu hoạch theo quy định:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwnp3gW7qpBaUJfho-

eSsdZzdDuO1jEZEiVCEc29SC163SPw/viewform 

3. Thời gian gia hạn để sinh viên hoàn thành: Trước ngày 25/11/2021. 

4. Đối với các em sinh viên đã làm bài thu hoạch, nếu có nguyện vọng chỉnh sửa 

đáp án để đảm bảo đạt yêu cầu khi đánh giá cũng chủ động đăng nhập đường link trên 

để thực hiện. 

5. Sau thời gian qua định trên, Nhà trường sẽ tổ chức chấm điểm và đánh giá nội 

dung bài thu hoạch của sinh viên. Sinh viên nào không làm bài thu hoạch hoặc làm bài 

thu hoạch nhưng không đạt. Phòng Công tác sinh viên sẽ tổng hợp báo cáo và đề nghị 

xử lý trừ điểm rèn luyện và điểm thi đua năm học 2021 - 2022. 

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

hoàn thành phối hợp 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 (để phối hợp t/h); 

- SV ĐH chính quy (để thực hiện); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu VT, CTSV. 

                        TL.HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

                       

 

                                  (đã ký) 

 

 

                      ThS Lê Mạnh Thắng                  
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