
THÔNG BÁO 

V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện, học bổng 

khuyến khích học tập, khen thưởng cho sinh viên đại học chính quy khoá 8, 9, 10 

 và đại học liên thông chính quy khóa 9 

 

Căn cứ kết xét điểm rèn luyện học kỳ II và cả năm năm học 2020-2021 cho sinh viên đại 

học chính quy khóa 8, 9, 10 và liên thông đại học chính quy khóa 9; 

Căn cứ kết  quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh 

viên đại học chính quy khóa 8, 9, 10 và liên thông đại học chính quy khóa 9; 

Căn cứ kết quả xét khen thưởng năm học 2020-2021 cho sinh viên đại học chính quy khóa 

8, 9, 10 và liên thông đại học chính quy khóa 9; 

Nhà trường thông báo: 

1. Kết quả dự kiến công nhận điểm rèn luyện kỳ II và cả năm, năm học 2020-2021 (danh 

sách 1). 

2. Kết quả dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 

(danh sách 2). 

3. Danh sách sinh viên dự kiến được khen thưởng năm học 2020-2021 (danh sách 3). 

Yêu cầu các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên cho sinh viên kiểm tra, đối soát. Nếu có 

thắc mắc, kiến nghị đề nghị sinh viên phản ánh về khoa, bộ môn quản lý sinh viên hoặc 

phòng Công tác sinh viên để được xem xét, giải quyết trước 15h00 ngày 31/12/2021. Sau 

thời hạn trên nếu không có ý kiến phản hồi, Phòng công tác sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng 

chính thức ký Quyết định theo các danh sách trên./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐT (Để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (Để biết); 

- Các khoa, Bộ môn quản lý SV (thực hiện); 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV. TTLT. (2). 
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