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            Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022 
    

 

THÔNG BÁO 
V/v kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021 - 2022 

đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, 14, 15  
 

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 01 tháng 12 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện được ban hành theo Quyết 

định số 747/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/10/2018; 

Căn cứ Thông báo số 211/TB-ĐHKTKTCN ngày 15/04/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá 

kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021 - 2022; 

Để đảm bảo tính đúng đắn, công khai, minh bạch về kết quả rèn luyện học kỳ 

II năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, 14, 15 trong 

xét thi đua khen thưởng, xét học bổng KKHT,… 
 

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN THÔNG BÁO: 
 

 

1. Đề nghị 100% sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, 14, 15 chủ động đăng 

nhập trang cá nhân để kiểm tra, đối chiếu kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 

2021 - 2022 đã được Lớp, Khoa xét duyệt và Phòng Công tác Sinh viên đã cập nhật 

trên hệ thống quản lý của Nhà trường: 

- Trường hợp kết quả điểm rèn luyện chính xác: Sinh viên hoàn thành nhiệm vụ 

kiểm tra. 

- Trường hợp kết quả điểm rèn luyện có sự nhầm lẫn, sai lệch hoặc chưa phù 

hợp với dự kiến kết quả học tập tại thời điểm xét với kết quả học tập chính thức ở thời 

điểm hiện tại: Sinh viên chủ động báo cáo Cố vấn học tập qua Lớp trưởng để kiểm tra, 

rà soát và chỉnh sửa (nếu có). 

2. Nếu có sự thay đổi về kết quả điểm rèn luyện của sinh viên, đề nghị Cố vấn 

học tập chủ động báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Khoa trước khi gửi kết quả điều chỉnh 

về Phòng Công tác Sinh viên qua thầy Nguyễn Đức Trung (điện thoại: 0889.460.858) 

3. Thời hạn tiếp nhận phản hồi: Trước 17h00’ ngày 30/06/2022. 

4. Sau thời gian quy định trên nếu sinh viên không kiểm tra, rà soát và báo cáo.  

Phòng Công tác sinh viên sẽ hoàn thiện các thủ tục trình Ban Giám hiệu ta quyết định 

công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên toàn Trường.  



Phòng Công tác Sinh viên sẽ không tiếp nhận, giải quyết các vấn đề phát sinh 

có liên quan nếu sinh viên không kiểm tra và phản hồi theo thông báo. 

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

tập triển khai, đôn đốc, nhắc nhở Ban cán sự lớp và sinh viên nghiêm túc thực hiện 

theo nội dung thông báo; phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên để đảm bảo quyền 

lợi về kết quả điểm rèn luyện cho sinh viên. 

 Trân trọng! 
 
Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu (để b/c); 
- Các Khoa có ngành (để p/h);  
- CVHT, SV khóa 13, 14, 15 (để t/h);           
- Lưu VT, CTSV. 

 T/L HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
 
                                        (đã ký) 
 

 
ThS Lê Mạnh Thắng 

 


