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THÔNG BÁO 

Về việc bình xét thi đua khen thưởng tập thể lớp và Ban cán sự các lớp sinh 

viên năm học 2016 – 2017 

 

Thực hiện nội dung Thi đua khen thưởng định kỳ trong Quy chế sinh viên Trường 

Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. Để ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực 

trong phong trào thi đua học tập và rèn luyện của các tập thể lớp, Ban cán sự các lớp sinh 

viên trong năm học 2016-2017, Nhà trường đề nghị Ban cán sự các lớp tiến hành việc 

bình xét, kê khai thành tích đề nghị khen thưởng theo các nội dung như sau: 

1. Đối với tập thể lớp: 

- Ban cán sự lớp tổ chức họp lớp để lấy ý kiến tập thể, đề nghị hình thức khen 

thưởng cho tập thể lớp, (tổng hợp ý kiến bằng biên bản, có chữ ký của thầy/ cô Cố vấn 

học tập). 

- Kê khai thành tích của tập thể trong năm học 2016-2016 theo mẫu. 

2. Đối với Ban cán sự lớp: 

Các lớp tổ chức họp để lấy ý kiến tập thể, đề nghị hình thức khen thưởng đối với 

Ban cán sự lớp (tổng hợp ý kiến bằng biên bản, có chữ ký của thầy/ cô Cố vấn học tập). 

- Kê khai thành tích của Ban cán sự lớp trong năm học 2016-2016 theo mẫu. 

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

a. Thời gian nộp hồ sơ: hạn cuối đến 11h00 ngày 25/9/2017. 

b. Địa điểm: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (khu hành chính C) 

Các lớp sinh viên thực hiện đúng thời gian, nội dung trên thông báo, hồ sơ nộp trễ 

sẽ không được xem xét, giải quyết. 

(Mọi thông tin, thắc mắc liên hệ trực tiếp hoặc qua email gửi về phòng Đào tạo và 

Công tác sinh viên. Điện thoại: 028. 38222748 và bấm số nội bộ 158; email: 

hotrosinhvien@.uah.edu.vn (gặp thầy Hồ Quant Thuật). 

Lưu ý: đối với mục 1 và 2, các lớp họp chung trong 1 buổi họp để lấy ý kiến cho cả 

hai nội dung trên. 
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