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THÔNG BÁO 
V/v hoàn thiện hồ sơ nhập học đối với học viên hệ thạc sĩ  

 

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Hiệu 

trƣởng Nhà trƣờng ban hành quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ tại 

Trƣờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; 

Theo báo cáo của Phòng Công tác sinh viên hiện nay còn một số học viên hệ thạc 

sĩ chƣa hoàn thiện hồ sơ nhập học.  

Để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu điều kiện trúng tuyển và hoàn thiện hồ 

sơ sinh viên nhập học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO: 

1. Yêu cầu học viên các lớp thạc sĩ khóa 3, 4 còn thiếu phải hoàn thiện các giấy 

tờ khi nhập học nhƣ sau:  

- 01 túi đựng hồ sơ theo mẫu Hồ sơ sinh viên (sinh viên điều đầy đủ thông tin và 

có xác nhận của chính quyền địa phƣơng hoặc cơ quan đang công tác); 

- 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học (kèm bản chính để kiểm tra đối chiếu). 

- 01 bản sao công chứng Bảng điểm tốt nghiệp đại học; 

- 01 bản sao công chứng CMND hoặc thẻ Căn cƣớc công dân; 

- 01 bản sao công chứng Giấy khai sinh; 

- 02 ảnh 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh). 

2. Hạn nộp: Trƣớc ngày 07/01/2022. 

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên P.103-H.A8, Khu giảng 

đƣờng, Ngõ 218, Phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Đây là một nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra đối chiếu hồ sơ trúng 

tuyển nhập học đối với học viên. Vì vậy đề nghị các đồng chí học viên nghiêm túc 

thực hiện theo nội dung thông báo này. Sau thời gian trên nếu học viên không thực 

hiện Nhà trƣờng sẽ xử lý theo quy định hiện hành và xóa tên khỏi danh sách lớp./. 

 

Nơi nhận: 

- Các lớp CH K3,4; 

- Website Nhà trƣờng; 

- Lƣu VT, CTSV. 
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