
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

  
Số:   405 /TB-MĐC-ĐTĐH 

V/v hủy cấm thi lần 1  
học kỳ 2 năm học 2014-2015  

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

 
Hà Nội, ngày  15  tháng  05  năm 2015

 
Kính gửi:      

- Ban chủ nhiệm các khoa; 
   - Ban chủ nhiệm các bộ môn; 
   - Giảng viên trong toàn trường; 

- Cố vấn học tập và quản sinh; 
- Sinh viên toàn trường. 

 
Vừa qua, trong quá trình chuyển dữ liệu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 

vào hệ thống Edusoft có dữ liệu của một số sinh viên bị lỗi, dẫn đến bị xử lý cấm thi 
lần 1. 

Ngân hàng BIDV đã có văn bản gửi Nhà trường xác nhận về việc thu học phí 
đúng hạn đối với các sinh viên thuộc diện trên. Căn cứ vào đó, Phòng Đào tạo Đại học 
đã tiến hành kiểm tra lại thông tin học phí và đưa ra danh sách sinh viên được hủy cấm 
thi lần 1 (kèm theo). 

Sinh viên có tên trong danh sách kèm theo cần mang theo bản photo của thông 
báo này để  xin cán bộ coi thi cho phép thi lần 1. 

Cán bộ chấm thi vẫn vào điểm thi cho những sinh viên thuộc danh sách trên như 
bình thường, Phòng Đào tạo Đại học sẽ tiến hành tính điểm đánh giá học phần và nhập 
điểm cho những sinh viên này. 

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa và Ban chủ nhiệm các bộ môn thông báo cho 
cán bộ và sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý biết để thực hiện. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như  trên; 
- Ban giám hiệu (để báo cáo); 
- Thông báo bảng tin, Website; 
- Lưu ĐTĐH. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
(Đã ký) 

TS. Phạm Văn Tuấn 

 


