UBND THANH PHO HA NOI
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BIN TU' - BIN LiNH HA NO!

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p — Tir do — Hanh phUc

S2/TB-PKT,DBCL&TT

Ha Nói, ngày U tháng/f)1nàm 2020

THÔNG BAO
V/v: Ké hoch to chtrc dàng k hQc 1i cho HSSV khóa 45 trinh d cao dàng trong
h9ck'1,nmhQc2O2O-2O21
Can cir vào kt qua h9c tp h9c kS' 1 nãrn h9c 2020- 2021 cüa HSSV các lOp
khóa 45 trInh d cao dâng;
Thira 1nh Hiu trtxOng, Phông Khão thi, DBCL&TT thông báo tOi toàn th các
don vj phOng, khoa, GVCN và HSSV khóa 45 v k hoach t chirc dang k h9c 1ui cho
HSSV cO nhüng mon h9c, rnô dun chira dt yeu cu trong h9c k5i 1 närn hc 20202021. Cuthnhusau:
1. Bôi tuqng áp ding: HSSV khóa 45 trInh d cao ding có nhüng mOn h9c, mo-dun
chua dtt yêu cu trong hçc k5 1 nãm hc 2020-202 1.
2. Tho'i gian clang ky: tir ngày 01/12/2020 dn ht ngày 07/12/ 2020.
3. Quy trInh clang k hQc lti:
- Bithc 1: Lap danh sách HSSVcó mon hQc, mO-dun chwa dQtyêu cu
Phông Khão thi, DBCL và Thanh tra 1p danh sách HSSV khOa 45 trInh d cao
dng có nhüng mOn hçc, mo-dun chixa dtt trong hc k5' 1 näm h9c 2020 — 2021 (co
danh sách kèmn theo) gti tOi các phOng, khoa, GVCN và HSSV;
- Bwc 2: Np kinh phi hQc lii
HSSV np kinh phi h9c 1i ti phông Tài chInh — K toãn (B 104); HSSV s
ducic dtp biên lai thu tin hoc lai.
- Bithc 3. Dàng kj hQc lii
+ HSSV dãng k h9c lai tai van phOng cãc khoa, khi dn dang k hçc li HSSV
phãi xut trInh biên lai thu tin h9c !ai; HSSV dixçc khoa cp phiu vào lap.
- Bwó'c 4: PhOn lap và to chz'c giáng d?y hQc lgi
+ Các khoa len lich day, t chirc lOp và. phân cOng giáo viên giàng dy theo
dung 1ch.
+ HSSV di h9c theo dUng ljch do khoa thông báo.
4. Các do'n vj phôi hqp thiyc hin:
a. Các khoa, GVCN, giáo viên giãng dy
- Các khoa và các th.y (cô) GVCN thông báo tOi HSSV khOa 45 duc bit và
thirc hin.
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- Các khoa tng hçp danh sách HSSV d clang k h9c 1i theo mon hçc, mô-dun
và gfri ye PhOng Khâo thI, DBCL&TT ngày 08/12/2020.
- Các khoa và giáo viên giãng dy hoàn thin kt qua h9c tp cüa HSSV hçc 1ti
gCri v phOng Khào thI, DBCL&TT chrn nht ngày 16/01/2021 d phic vi,i xét cOng
nhan tht nghip cüa HSSV.
b. Phông Tài chInh — Kê toán
- Thirc hin thu kinh phi hçc
cung cap.

lai

theo danh sách Phong Khâo thI, DBCL&TT

- Tng hcp danh sách IISSV dã np kinh phi hçc
DBCL&TT ngày 08/12/2020.

lai

gi'ri phOng Khão thI,

c. Phông Kháo thI, DBCL và Thanh tra
- T1c hiii theo dOi, giáni sat qua trinh t chcrc giãng dty hc 1ti theo Ijch các
khoa g1ri.
- Phi hap vâi các khoa t ch(rc thi, chm thi; cap nht, quân 1 và kru trü kt
qua h9c 'a ciiia HSSV.
Trong qua trInh thc hin, nê'u có khó khãn, vw&ng mc phát sinh, các dan vj
/qp th&i phán ánh v P hông Kháo thi, DBGL và Thanh tra d tang hcrp, báo cáo Ban
giám hiçu xem xét và giái quyê't./.

No'i nhân:
-Ban Giámhieu(b/c);
- Các PhOng/Khoa (tlh);
- Cãc GVCN K45 (t/h);
- Li.ni VT. PKT.
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DANH SACH SINH 'lIEN KHOA 45 CAO BANG CO MON HQC/ MO-DUN CHU'A DT
TRONG HQC K' 1, NAM HQC 2020 - 2021
(Kern theo Thông báo s
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