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THÔNG BÁO
V/v gia hạn và hình thức kỷ luật đối với việc thực hiện
quản lý nội, ngoại trú của sinh viên
Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo
về việc ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên (HSSV) các trường đại học, cao
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT
ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế công tác HSSV nội trú
tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Thông báo số 695/TB-ĐHKH
ngày 25/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc quản lý nội, ngoại trú của
sinh viên. Để chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Nhà trường, Hiệu trưởng thông báo
đến Trưởng các khoa và sinh viên toàn trường những nội dung sau:
1. Gia hạn thời gian đăng ký việc quản lý nội, ngoại trú:

Thời gian gia hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/3/2018.
2. Hình thức kỷ luật:
Đến ngày 09/3/2018, Nhà trường (qua Phòng Công tác HSSV) chỉ nhận được đăng
ký thực hiện của 693 sinh viên.
Sau thời gian trên, sinh viên có trong danh sách chưa nộp “Sổ quản lý sinh viên nơi
cư trú” (danh sách đính kèm) vẫn không thực hiện, Nhà trường sẽ tiến hành kỷ luật theo
đúng quy định bằng hình thức khiển trách (mất 03 tháng quyền lợi sinh viên) theo
Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban
hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
Nhận được thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các khoa thông báo đến các
sinh viên có tên trong danh sách được biết để thực hiện.
Trân trọng./.
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