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THÔNG BÁO
Nội dung cuộc họp giao ban Công tác học sinh, sinh viên
Tháng 5 năm 2016
Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hiên chủ trì cuộc họp
giao ban Công tác HSSV tháng 5 năm 2016 với những nội dung chính như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC HSSV THÁNG 4, NỬA ĐẦU THÁNG 5/2016
1. Công tác chính trị, tư tưởng
- Chiều ngày 8/5/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ,
nói chuyện với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hải Phòng. Trong buổi
nói chuyện Thủ tướng đã gửi gắm niềm tin và mong các sinh viên cần xác định lý tưởng,
hoài bão của mình, cố gắng nỗ lực trong thời gian học tập tại trường. Các em phải học
làm người, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước. Do vậy, sinh viên cần có động lực
mới trong học tập và rèn luyện để trở thành những người chủ nhân của tương lai, biết
thương yêu cha mẹ, kính thầy, yêu bạn, là những người khởi nghiệp đi đầu trong phong
trào khởi nghiệp của đất nước và luôn phấn đấu đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất
nước. Sinh viên cũng cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sinh viên tình nguyện,
tham gia giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tránh xa các tệ nạn
xã hội và không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo…
- Nhà trường thực hiện tốt công tác Tuyên truyền Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng
Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Lễ
hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5 – Hải Phòng 2016; 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng
(13/5/1955-13/5/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2016; Đặc biệt công tác Tuyên truyền Ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (22/5/2016).
- Tổ chức cho gần 600 sinh viên tham gia chương trình tập luyện, biểu diễn tại Lễ
hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 5 – Hải Phòng 2016, theo đúng kế hoạch của UBND thành
phố. Sinh viên tham gia nhiệt tình trách nhiệm, góp phần làm nên sự thành công trong sự
kiện chính trị văn hóa lớn của Thành phố, được Thành phố đánh giá cao. Đây là dịp để
Hải Phòng quảng bá lịch sử, văn hóa, hình ảnh vùng đất và con người Hải Phòng tới bạn
bè trong nước và quốc tế.
- Đội tuyển sinh viên Tham gia chương trình “Rung chuông vàng” khối thi đua các
Trường ĐH, CĐ Thành phố Hải Phòng. Đây là cơ hội để sinh viên Khối thi đua các
trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng có dịp giao lưu, học hỏi,
thắt chặt tình hữu nghị và đoàn kết.
- Sáng 05/5, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố chỉ đạo Hội Sinh viên Trường Đại
học Hải Phòng tổ chức Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh- THP’s English contest 2016”.
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Tham gia cuộc thi gồm 5 đội đến từ các Liên Chi đoàn thuộc Trường Đại học Hải Phòng.
Các đội thi lần lượt trải qua 4 phần thi: Khởi động, Tăng tốc, Tài năng và Thuyết trình.
Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh- THP’s English contest 2016” góp phần nâng cao việc học
tập và bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Hải Phòng tích cực
hưởng ứng Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên
về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa.
- Phối hợp tổ chức Triển lãm “Bảo vệ Động vật hoang dã & Tuyển Tình nguyện
viên bảo vệ Động vật hoang dã” đã thu hút đông đảo sinh viên tham quan, tham gia
chương trình sinh viên được tìm hiểu về môi trường sống, các loại động vật quý hiếm của
Việt Nam, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và các mối đe dọa tới các loài quý hiếm. Nêu
những hậu quả về môi trường sinh thái đã, đang và sẽ xảy ra do nạn săn bắt, mua bán, ăn
thịt động vật hoang dã gây nên. Định hướng sinh viên có những hành vi có lợi hơn với
thiên nhiên và môi trường, tích cực tham gia các hoạt động nhằm ngăn chặn nạn mua bán,
tiêu thụ, ăn thịt động vật hoang dã.
- 150 sinh viên ở các liên chi đoàn đã tự nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ tại chương
trình “Đại lễ Chiêm bái Ngọc phật cho hòa bình thế giới” tại Chùa Hồng Phúc - Kiến An,
đóng góp vào thành công của một sự kiện quan trọng của thành phố và đất nước.
- Đoàn trường tham gia gian hàng HANDMADE tại chương trình “Ngày hội hiến kế
tặng Đoàn – Cafe sách” do Thành đoàn tổ chức. Số tiền thu được từ bán hàng Handmade
đã trao tặng cho 02 sinh viên nghèo vượt khó của khoa Ngữ văn và khoa GDTH&MN.
- Tổ chức Chương trình Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2016 thu hút
đông đảo CBGV và sinh viên tham gia.
2. Công tác đào tạo
- Lập kế hoạch thi kết thúc học phần HK II năm học 2015-2016 từ 25/4 đến
19/6/2016. Sinh viên xem lịch thi trên hệ thống, nếu trùng lịch thi báo lại cho phòng Khảo
thí&BBDCL để sửa đổi kịp thời.
- Lập kế hoạch học và thi học kỳ phụ năm học 2015 – 2016 cho sinh viên cuối khóa
(K12, K13, K54) Thời gian học từ 19/4 đến 10/5; thời gian thi từ 10/5 đến 20/5/2016.
Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi trên website dhhp.edu.vn.
- Nhà trường đã tổ chức thi 2 đợt thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên
cuối khóa và ĐH K14 (Đợt 1: ngày 9,10/4; đợt 2: ngày 23, 24/4/2016).
- Thông báo về việc đăng ký học chuyên ngành đối với sinh viên ĐH K16 các khoa
Kinh tế&QTKD, Kế toán-Tài chính và Du lịch (Theo thông báo số 84/TB-ĐHHP ngày
22/4/2016).
3. Công tác học sinh sinh viên
- Ra Quyết định cấp học bổng học kỳ I năm học 2015-2016 (QĐ 197/QĐ-ĐHHP
ngày 04/5/2016) cho 311SV trong đó có 81 SV khá, 173 SV giỏi, 57 SV xuất sắc với tổng
kinh phí là 1.004.750.000đ. Danh sách sinh viên được cấp học bổng chi tiết xem tại Khoa
hoặc website Trường, các sinh viên được cấp học bổng nhận tại phòng Kế hoạch-Tài
chính kể từ ngày 09/5/2016.
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- Lập danh sách cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm
học 2015 – 2016 cho 190 SV (trong đó 169 miễn, 17 giảm, 02 hỗ trợ chi phí học tập).
Ngay sau khi được Sở tài chính phê duyệt, Nhà trường sẽ ra Quyết định và công khai
danh sách trên website Trường.
- Nhà trường đã thông báo về việc triển khai gửi thông tin tới sinh viên qua hệ thống
Quản lý đào tạo (Theo TB số 80/TB-ĐHHP ngày 13/4/2016). Hiện nay, Hệ thống QLĐT
đã tự động gửi lịch thi học kỳ II 2015-2016 đến từng cá nhân sinh viên; một số đơn vị,
khoa đã thường xuyên gửi tin nhắn đến sinh viên để đôn đốc kịp thời thực hiện những
thông báo, quy định của Trường, của Khoa. Tuy nhiên vừa qua, nhiều tin nhắn gửi không
thành công, vì những lý do sau: sinh viên kê khai số điện thoại không đúng định dạng;
không cập nhật số điện thoại mới đang dùng; nhiều SV đến nay vẫn chưa kê khai số điện
thoại trên hệ thống (còn 1400/9186 SV =15% chưa có số điện thoại liên hệ)... Nhà trường
đề nghị các CVHT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn SV phải đăng ký và cập nhật số điện thoại
trên hệ thống để chủ động nắm bắt kịp thời những thông tin về học tập, rèn luyện của
chính mình cũng như thông báo của Nhà trường.
- Ngày 14/4/2016, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hải Phòng đã phối hợp
với Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Trường Đại học Hải Phòng, Đại học
Hàng Hải, Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân mật các em lưu học sinh
Lào, Thái Lan, Campuchia đang học tập tại Hải Phòng nhân dịp Tết truyền thống
Bunpimay của Lào và Songkran của Thái Lan. Buổi gặp mặt đem lại không khí vui tươi,
phấn khởi, động viên và khích lệ tinh thần cho các em lưu học sinh đang học tập tại
Trường ĐH Hải Phòng nói riêng cũng như Thành phố Hải Phòng nói chung.
- Phòng CT-CTHSSV đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn
thành phố tổ chức các buổi Hội thảo giới thiệu việc làm cho sinh viên. Tiêu biểu như:
+ Chiều ngày 21/4/2016, phối hợp với Công ty TNHH Regina Miracle International
Việt Nam tổ chức buổi hội thảo giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng cho 200 sinh
viên K13, K14 của khoa Điện – Cơ, khoa Ngoại ngữ tham gia.
+ Chiều ngày 27/4/2016, phối hợp cùng Đoàn Tiếp viên – Tổng công ty hàng không
Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức “Ngày hội tuyển dụng tiếp viên Vietnam Airlines”
với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình 300 sinh viên các khối ngành Tiếng Anh, Tiếng
Trung, Kinh tế, Kế toán và Du lịch.
+ Thời gian này Nhà trường đang tích cực, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp
trong và ngoài thành phố nhằm đưa đến cho sinh viên những thông tin tuyển dụng, tạo cơ
hội cho các em có được việc làm ngay sau tốt nghiệp. Các em sinh viên năm cuối chú ý
theo dõi các Thông tin tuyển dụng sẽ được Nhà trường đăng công khai trên website
Trường (dhhp.edu.vn\mục “Tư vấn việc làm”), hoặc gửi trực tiếp về các Khoa.
- Nhà trường Hướng dẫn sinh viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó chú ý:
+ Tất cả sinh viên đều phải tham gia bỏ phiếu bầu cử tại địa phương nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú (kể cả sinh viên đang ở Ký túc xá) vào Chủ nhật ngày 22/5/2016.
+ Đề nghị, từ nay đến ngày bầu cử, sinh viên thường trú ở đâu thì xem thông tin
trong danh sách cử tri ở đó và bổ sung thông tin (nếu cần).
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+ Sinh viên sau khi đã đi bầu cử phải giữ lại Thẻ cử tri đã đóng dấu “Đã bỏ phiếu”
và nộp về cho lớp trưởng. Cán bộ lớp có trách nhiệm tổng hợp Thẻ cử tri, lập danh sách
có xác nhận của Cố vấn học tập và gửi về Phòng Chính trị - Công tác HSSV trước
ngày 30/5/2016 để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016.
4. Khen thưởng, biểu dương – Phê bình, kỷ luật
a) Biểu dương
- Nhà trường tuyên dương các SV tham gia thi Olympic Toán toàn quốc lần thứ 24
được tổ chức từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016 tại Trường Đại học Quy Nhơn.
TT
Họ tên SV
Lớp
Giải
Môn
1
Hoàng Thị Kim Oanh
ĐH Toán K14
Nhất
Đại số
Nhì
Giải tích
2
Bùi Tuấn Tùng Lâm
ĐHSP Toán K16
Nhì
Đại số
3
Nguyễn Minh Nguyệt
ĐHSP Toán K16
Ba
Đại số
- Nhà trường tuyên dương các SV tham gia thi Olympic Hóa học sinh viên toàn
quốc lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2016 tại Trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội.
TT
Họ tên SV
Lớp
Giải
1
Lương Mạnh Cường
ĐHSP Hóa K13
Ba
2
Vũ Đình Hiếu
ĐHSP Hóa K13
Khuyến khích
3
Vũ Thùy Linh
ĐHSP Hóa K14
Ba
4
Hoàng Thị Thanh Loan
ĐHSP Hóa K14
Ba
5
Nguyễn Phạm Hoàng Thu
ĐHSP Hóa K14
Ba
- Nhà trường tuyên dương các sinh viên khoa Xây dựng tham gia Festival sinh viên
kiến trúc toàn quốc lần thứ X – 2016 được tổ chức từ ngày 17 đến 19/4/2016 tại Trường
ĐH Yersin Đà Lạt.
TT
Họ và tên SV
Lớp
Giải
1 Nguyễn Chí Công
DHKT2.K14
Giải nhì
2 Đỗ Thị Xuyên
DHKT1.K14
Giải ba
3 Trần Phương Thảo
DHKT1.K14
Giải ba
- Nhà trường tuyên dương các đội tuyển Khoa Điện-Cơ tham gia Cuộc thi “Lái xe
sinh thái -Tiết kiệm nhiên liệu – do Công ty Hon Da năm tổ chức năm 2016.
Tên đội
Thành tích
Xếp hạng
Xe HPUSTAR1 271,127km/lít xăng
12/127 đội
Xe HPUSTAR1 199,081km/lít xăng
14/127 đội
- Tuyên dương các đội tuyển tham gia Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh- THP’s
English contest 2016”
Tên đội
Liên chi đoàn
Giải
WINNERS
Khoa TDTT, Toán, CNTT, Ngoại ngữ
Nhất
BLACK N WHITE
Khoa Kinh tế & QTKD, Xây dựng.
Nhì
SUPER MINIONS
Khoa GDCT, GDTH&MN, Tâm lý GDH, PT PĐL
Ba
PYRAMID
Khoa Điện cơ, KTTC, Viện Sinh nông
KK
FLAMES
Khoa Du lịch, Ngữ văn Địa lý, KHTN
KK
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- Nhà trường tuyên dương các sinh viên đã tham gia góp vào sự thành công của Lễ
Hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 5 - Hải Phòng 2016.
b) Kỷ luật
- Ra Quyết định kỷ luật khiển trách 117 sinh viên chưa tham gia BHYT năm học
2015-2016.
- Khiển trách 49 SV K15, K55 chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT; Khiển trách 60 sinh
viên K16, K56 còn thiếu thủ tục hồ sơ nhập học. Những sinh viên này phải nộp bổ sung
hồ sơ còn thiếu về phòng CT-CTHSSV trước ngày 31/5/2016, sau thời hạn trên những
sinh viên không nộp sẽ bị mức kỷ luật cao hơn theo quy định.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải
Phòng (13/5/1955-13/5/2015); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2016).
2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên các phương tiện thông tin của Nhà trường.
3. Triển khai kế hoạch cuối khóa: (54 lớp - với 2346 SV)
+ Tổ chức “Tuần công dân sinh viên” kết hợp đào tạo kỹ năng mềm, giới thiệu việc
làm, hướng dẫn sinh viên làm các thủ tục giải quyết nợ đọng trước khi ra trường.
+ Các khoa, viện thông báo cho sinh viên làm hồ sơ đăng ký tốt nghiệp nộp về phòng
Chính trị - Công tác HSSV, thời hạn trước ngày 30/5/2016 (Theo thông báo số 95/TB-ĐHHP
ngày 09/5/2016).
+ Tổ chức kỳ thi phụ: Từ 12 đến 20/5/2016
+ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (đối với ĐH K13): từ 25/5 đến 5/6/2016
+ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp (đối với ĐH k12 CTM, XD): từ 8- 12/6/2016
+ Xét công nhận tốt nghiệp: ngày 15/7/2016
+ Sinh viên nhận bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, hồ sơ đăng ký tốt nghiệp:
ngày 29/7/2016.
+ Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp: Dự kiến ngày 29/8/2016
4. Tiếp tục tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ theo đúng kế hoạch (Theo
thông báo số 89/TB-ĐHHP ngày 04/5/2016).
5. Tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2015-2016 nghiêm túc, theo đúng
kế hoạch.
6. Hoàn thành phân chuyên ngành học cho sinh viên K16 khoa Kinh tế&QTKD, Kế
toán-Tài chính và Du lịch; xây dựng khung thời gian đào tạo năm học 2016-2017.
7. Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường và trao giải thưởng Tài năng khoa
học trẻ năm học 2015-2016 (dự kiến tổ chức vào ngày 26, 27/5/2016).
8. Triển khai kế hoạch Sinh viên tình nguyện Hè năm 2016. Tiến hành nhận xét, chuyển
đoàn cho sinh viên cuối khóa; gửi giấy giới thiệu sinh hoạt hè về địa phương cho sinh viên.
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III. NHỮNG BỔ SUNG, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Phòng Chính trị - Công tác HSSV
- Phòng CT-CTHSSV là đầu mối, chủ trì công tác giải quyết các thủ tục ra trường
cho sinh viên cuối khóa, đề nghị các phòng ban, khoa phối hợp với phòng Chính trị-Công
tác HSSV thông báo, đôn đốc các sinh viên cuối khóa thanh toán và hoàn trả sớm các
khoản nợ đọng; chuyển danh sách những sinh viên còn nợ đọng khi đã hết thời hạn thanh
toán, chuyển bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp... về một đầu mối là phòng CTCTHSSV đúng thời hạn quy định.
- Đề nghị cải tiến Hệ thống Quản lý đào tạo để phù hợp với những đối tượng được
miễn, giảm học phí không phải đóng học phí hoặc chỉ đóng 50% học phí khi đăng ký học
phần, nhằm giải quyết kịp thời khó khăn về kinh tế cho những đối tượng này.
- Đề nghị các khoa, CVHT tiếp tục đôn đốc tất cả sinh viên đăng ký số điện thoại
trên Hệ thống QLĐT để chủ động nhận được thông tin, thông báo của Trường.
- Đề nghị phòng Đào tạo chuyển dữ liệu xét đăng ký học chuyên ngành của K16 cho
phòng CT-CTHSSV để ra quyết định phân lớp cố định, phân công Cán bộ lớp, phân công
Cố vấn học tập trên Hệ thống QLĐT.
2. Phòng Đào tạo
- Làm rõ nguyên tắc đăng ký học chuyên ngành của K16 các khoa Kinh tế&QTKD,
Kế toán – Tài chính, Du lịch dựa trên các nguyên tắc sau: nguyện vọng của sinh viên, kết
quả trúng tuyển đầu vào, kết quả học tập học kỳ I 2015-2016 và phù hợp với điều kiện
thực tế mở các chuyên ngành của Trường hiện nay.
- Thông báo kết quả dự kiến mở các lớp chuyên ngành K16 và số lượng sinh viên đã
đăng ký (tính đến ngày 10/5/2016).
+ Khoa Kế toán Tài chính: Kế toán Doanh nghiệp: 02 lớp, Kế toán Kiểm toán: 01
lớp; Tài chính ngân hàng: 02 lớp.
+ Khoa Kinh tế&QTKD: Quản trị kinh doanh: 01 lớp; Quản trị -TCKT: 01 lớp;
Quản trị Marketing: 01 lớp; Kinh tế Ngoại thương: 02 lớp; Kinh tế TV&DV: 01 lớp; Kinh
tế Xây dựng: 01 lớp; Quản lý kinh tế: 01 lớp.
+ Khoa Du lịch: Văn hóa du lịch: 01 lớp; Quản trị du lịch: 02 lớp.
3. Phòng Kế hoạch Tài chính
Đề nghị các khoa thông báo cho các sinh viên được cấp học bổng học kỳ I năm học
2015-2016 đến nhận tiền tại phòng Kế hoạch – Tài chính.
4. Khoa Khoa học Tự nhiên
Đề nghị Ban quản trị Hệ thống tạo thêm mục Nhắn tin cho cán bộ lớp.
IV. MỘT SỐ KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ
1. Thực hiện triển khai tốt kế hoạch công tác tháng 5 đã thống nhất trong hội nghị.
2. Phòng Chính trị- Công tác HSSV liên hệ với Sở tài chính để sớm xét duyệt danh
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2015-2016.
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3. Phòng Chính trị- CTHSSV và phòng Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Ban quản
trị Hệ thống nghiên cứu, xây dựng cải tiến Hệ thống QLĐT để tạo thuận lợi cho những
sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí khi đăng ký học phần.
4. Các phòng: Khảo thí&ĐBCL, Đào tạo, Thư viện, Ký túc xá, Chính trị-Công tác
HSSV phối hợp có kế hoạch giải quyết các thủ tục ra trường cho sinh viên cuối khóa đảm
bảo thuận tiện, tránh phiền hà. Yêu cầu phòng Chính trị- Công tác HSSV xây dựng Kế
hoạch cuối khóa trước ngày 16/5/2016.
5. Phòng Đào tạo phối hợp với phòng Chính trị-Công tác HSSV giải quyết tốt, đúng
quy định việc đăng ký học chuyên ngành đối với sinh viên ĐH K16 các khoa Kinh
tế&QTKD, Kế toán-Tài chính và Du lịch.
6. Các đơn vị, khoa chuyên môn tăng cường đôn đốc sinh viên kê khai đầy đủ hồ sơ,
số điện thoại trên Hệ thống. Tăng cường sử dụng Hệ thống gửi tin nhắn đến sinh viên.
7. Các ý kiến cụ thể của từng đơn vị đã được thảo luận, thống nhất và thực hiện theo
kết luận của PHT chủ trì Hội nghị.
Nhà trường đề nghị các khoa họp triển khai công tác HSSV ngay sau khi nhận được
thông báo này./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Hiên
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