
BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
 

Số: 91/TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          

            Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022 
    

 
 

THÔNG BÁO 
V/v kiểm tra, đối chiếu thông tin về kết quả học tập và rèn luyện đối với sinh viên    

đủ điều kiện xét học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định về học bổng KKHT đối với sinh 

viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2021 - 2022 của sinh 

viên đã được cập nhật trên phần mềm quản lý Nhà trường tính đến ngày 04/03/2022; 

Để đảm bảo quyền lợi, tính đúng đắn, công khai, minh bạch khi Nhà trường xét 

cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho sinh viên, 
 

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO: 
 

1. Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện xét học bổng khuyến 

khích học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 kiểm tra, đối chiếu thông tin về kết quả 

học tập và rèn luyện (có danh sách kèm theo) nếu: 

- Kết quả học tập, rèn luyện là đúng: Sinh viên hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra. 

- Kết quả học tập, rèn luyện có sự nhầm lẫn, sai lệch,  sinh viên chủ động liên 

hệ và báo cáo về Phòng Công tác sinh viên: 

+ Cơ sở Hà Nội: Thầy Trần Lê Phong (Điện thoại 0936083454). 

+ Cơ sở Nam Định: Thầy Lê Việt Xô (Điện thoại 0974377555). 

2. Thời hạn tiếp nhận phản hồi: Trước 17h00’ ngày 11/03/2022. 

Lưu ý: Sau thời gian trên nếu sinh viên không có phản hồi, Phòng Công tác 

sinh viên sẽ không tiếp nhận, giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan về kết 

quả xét cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021 - 2022.  

3. Kính nhờ các Thầy/Cô - Lãnh đạo các Khoa chuyên môn chỉ đạo Cố vấn học 

tập đôn đốc, nhắc nhở Ban cán sự lớp và sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc 

thực hiện theo nội dung thông báo để đảm bảo quyền lợi của sinh viên và tránh những 

thắc mắc sau này. 

 Trân trọng! 

 
 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các Khoa có ngành (để p/h);  

- CVHT, các lớp SV (để t/h);            

- Lưu VT, CTSV. 

 T/L HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

                                         (đã ký) 
 

 

Th.S Lê Mạnh Thắng 

 


