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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

          Số:1660 /QĐ-ĐHDT 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kỷ luật sinh viên  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

Căn cứ Quyết định số 666 / TTg ngày 11/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập trường Đại học dân lập Duy Tân; 

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Duy Tân; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TĐDT  ngày 16/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Duy Tân về việc công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Duy 

Tân; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ biên bản cuộc họp hội đồng kỷ luật Khoa Môi Trường & Công Nghệ Hóa và 

báo cáo đề nghị xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế của Phòng Công tác Sinh viên 

ngày 30/05/2020;  

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thi hành kỷ luật sinh viên:   NGUYỄN ĐĂNG NGỌC  

 Sinh ngày :  06/12/1998                    Nơi sinh         :  Quảng Bình 

 Lớp           :   K22TNM    Mã sinh viên :  2220656547  

 Hộ khẩu thường trú: Mỹ Đức – Sơn Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình 

 Đang học Đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi Trường, 

thuộc khoa Môi Trường và Công Nghệ Hóa. 

 Đã vi phạm: sử dụng thẻ sinh viên giả để nhờ người khác thi hộ cho mình môn khảo 

sát Tiếng Anh Toeic. 

  Mức kỷ luật: Đình chỉ học tập 1 năm. (Thời gian thi hành kỷ luật từ 05/6/2020 đến hết 

05/6/2021) 

  Kết thúc thời gian thi hành kỷ luật, sinh viên Nguyễn Đăng Ngọc phải làm kiểm kiểm 

(có xác nhận của địa phương nơi cư trú về thái độ rèn luyện) và đơn xin học lại (nộp tại 

phòng Công tác Sinh viên) để trình Hội đồng xem xét cho học hoặc thi lại.  

  Hình thức kỷ luật được lưu xét trong hồ sơ sinh viên và làm căn cứ để điều chỉnh kết 

quả rèn luyện năm cuối khóa và xét tư cách tốt nghiệp. 

  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Văn phòng Trường, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, 

Phòng Kế hoạch - Tài chính , Khoa Môi Trường & Công Nghệ Hóa, các đơn vị liên quan 

và sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ  quyết định để thi hành. 

      Nơi nhận :                                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG  

- BGH (để B/C) 

- Như điều 3    Đã ký  

- VP (lưu) 

                                                                                                                   TS. VÕ THANH HẢI 


