
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 06 /TB-CTSV Đà Nẵng, ngày 29 tháng  08 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc cập nhật, bổ sung thông tin Danh sách

Cố Vấn Học Tập, Lớp Trưởng, Bí Thư chi đoàn các lớp thuộc Khoa quản lý
Năm học 2017-2018

Kính gửi:  Lãnh đạo các Khoa

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Kế hoạch quản lý và giám sát sinh

viên trong tình hình mới của Phòng Công Tác Sinh Viên.

Nhằm có cơ sở pháp lý và nắm bắt thông tin của Sinh viên trong quá trình học

tập tại trường cũng như nơi cư trú. Để thuận lợi khi làm việc với các cơ quan chức

năng ngoài Trường về những vấn đề có liên quan đến sinh viên.

Nay Phòng Công Tác Sinh Viên kính đề nghị các Lãnh đạo Khoa làm việc với

các Cố vấn học tập (CVHT) để thu thập và cập nhật lại thông tin số điện thoại, email

của CVHT, họ và tên Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn (file mềm theo mẫu đính kèm) sau

đó phản hồi file này lại cho Phòng Công Tác Sinh Viên.

Hạn cuối nộp lại file mềm danh sách: 10h00 ngày 30 tháng 09 năm 2017.

Gởi qua mạng QLCV cho Phòng CTSV hoặc theo địa chỉ email:

thaidtu2005@gmail.com

Kính đề nghị các đơn vị triển khai phối hợp thực hiện tốt thông báo này. Phòng

Công tác Sinh Viên sẽ theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Giám

hiệu theo chỉ đạo.

Trân trọng!

TM. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Nơi nhận : P.TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên; (đã ký)
- Lưu Ph. CTSV

Nguyễn Văn Thái
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