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Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022 
 

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

chưa nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT  

 
Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế công 
tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy; 

Căn cứ Thông báo số 199/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/04/2022 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, 
Học bạ THPT để kiểm tra, đối chiếu đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 tuyển 
sinh năm 2021; 

Theo báo cáo của cán bộ quản lý hồ sơ sinh viên, hiện còn một số sinh viên khóa 
15 chưa nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT để kiểm tra, đối chiếu. Trong đó 
có một số trường hợp có lý do khách quan vì chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp 
bằng tốt nghiệp THPT;  

 Để tạo điều kiện cho số sinh viên chưa hoàn thiện hồ sơ sinh viên theo quy định, 
Phòng Công tác sinh viên thông báo:  

1. Nhắc nhở và phê bình đối với các sinh viên khóa 15 chưa nộp bản chính Bằng 
tốt nghiệp, Học bạ THPT để kiểm tra, đối chiếu theo thông báo của Nhà trường. 

(Sinh viên tra cứu thông tin hồ sơ được cập nhật trên trang cá nhân) 
2. Đề nghị các sinh viên khóa 15 chưa nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ 

THPT nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện theo thông báo đính kèm:  
https://uneti.edu.vn/thong-bao-ve-viec-nop-ban-chinh-bang-tot-nghiep-hoc-ba-thpt-

de-kiem-tra-doi-chieu-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-he-chinh-quy-khoa-15-tuyen-sinh-nam-
2021/ 

- Riêng các trường hợp chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp 
THPT, sinh viên thực hiện nộp Học bạ bản chính và báo cáo lý do, kèm bản cam kết 
thời điểm nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT theo mẫu đính kèm. 

- Thời gian hoàn thành trước ngày 20/06/2022. 
3. Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không chấp hành, Phòng Công tác 

Sinh viên sẽ tổng hợp báo cáo và đề nghị Nhà trường xử lý theo Quy chế và trừ điểm 
rèn luyện và thi đua năm học của sinh viên.  

 

Kính nhờ các Thầy/Cô - Trưởng/Phó phụ trách các khoa có ngành hỗ trợ, phối 
hợp chỉ đạo Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp sinh viên khóa 15 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. 

                        TL.HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
                       
 
                                  (đã ký) 
 
 
                      ThS Lê Mạnh Thắng                  



 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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BẢN CAM KẾT 

 

          Kính gửi Ban Giám hiệu Nhà trường; 

          Đồng kính gửi Phòng Công tác Sinh viên; 

 

Tên em là:………………………………………….; Sinh ngày:……………………..; 

Sinh viên lớp:………………………………………; Mã sinh viên:………………….; 

Khoa:……………………………………………….; Cơ sở:………………………….; 

Lý do chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT bản chính: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Em xin cam kết: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Sau thời gian quy định của Nhà trường, nếu không hoàn thành em xin chịu trách 

nhiệm và bị xử lý theo Quy chế và quy định của Nhà trường. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

…………………………, ngày……..tháng…….năm 2022 

      Sinh viên 

      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Sinh viên làm báo cáo, bản cam kết này nộp cùng Học bạ THPT bản chính. 


