
 

THÔNG BÁO 
Về việc mời Ban cán sự các lớp sinh viên tham gia buổi tập huấn, hướng dẫn các nội 
dung đánh giá và phương thức chấm điểm trong “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện 

sinh viên” học kỳ I, năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo 
 

Nhằm giúp cho Ban cán sự các lớp sinh viên hiểu hơn và thực hiện có hiệu quả các 

nội dung trong Quyết định số 315/QĐ-ĐHKT ngày 21 tháng 6 năm 2017 về việc “Quy định 

đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy theo học chế tín chỉ”. Phòng 

Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo mời sinh viên là Ban cán sự lớp tham gia buổi tập 

huấn, hướng dẫn các nội dung đánh giá và phương thức chấm điểm trong “Phiếu đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên” học kỳ I, năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo, cụ thể 

thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thời gian: 16h00, thứ 4, ngày 24 tháng 01 năm 2018 

2. Địa điểm: Hội trường A106, cơ sở 196 Pasteur, Quận 3.  

3. Thành phần tham gia: Sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng 

Chi hội sinh viên các lớp. 

Đây là nội dung quan trọng liên quan trực tiếp tới quyền lợi và nghĩa vụ của sinh 

viên. Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên đề nghị Ban cán sự các lớp sắp xếp thời gian 

tham dự đầy đủ, đúng thành phần quy định./. 

Trân trọng!] 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận: (đã ký) 
- BGH - T. Minh Vũ (b/c); 
- Đoàn TN, Hội SV Trường (ph/h); 
- BCS các lớp SV (th/h); 
- Lưu: P. ĐT&CTSV.  
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TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC 
TP. HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG ĐT&CTSV 

Số: 131 TB/P.ĐT&CTSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018 
 

 


