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Hậu Giang, ngày        tháng        năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc CVHT/GVCN gửi danh sách đề nghị xóa tên HSSV các lớp cao đẳng  

và trung cấp hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-CĐCĐ, ngày 09/9/2020 của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Hậu Giang về việc Ban hành Quy chế Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính 

quy ngành Giáo dục mầm non theo phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-CĐCĐ ngày 09/9/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ 

trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-CĐCĐ ngày 20/8/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 

chế Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục mầm non theo phương 

thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-CĐCĐ 

ngày 09/9/2020 và Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các 

ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 

795/QĐ-CĐCĐ ngày 09/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu 

Giang; 

Để làm căn cứ buộc thôi học và ban hành danh sách HSSV học kỳ 1 năm học 

2021-2022. Nay phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến CVHT/GVCN gửi danh sách 

đề nghị xóa tên HSSV và biên bản họp lớp về phòng Quản lý Đào tạo (kèm mẫu danh 

sách đề nghị xóa tên và Biên bản họp lớp) cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/09/2021 

2. Địa điểm nộp: CVHT/GVCN nộp bảng giấy về phòng Quản lý Đào tạo (Cô 

Quách Thị Ngọc Thảo - Trụ sở chính hoặc Cô Nguyễn Thị Thanh Hiền - Địa điểm 

đào tạo 2). 

* Trường hợp lớp không có HSSV xóa tên thì gửi biên bản họp lớp về phòng 

Quản lý Đào tạo. 

Trên đây là Thông báo về việc CVHT/GVCN gửi danh sách đề nghị xóa tên 

HSSV các lớp cao đẳng và trung cấp hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021, đề 

nghị CVHT/GVCN thực hiện theo đúng thời gian quy định. 
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa;  

- GVCN/CVHT các lớp; 

- Lưu VT. 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy 



 

 


		2021-08-25T17:55:53+0700


		2021-08-25T18:54:39+0700


		2021-08-25T18:54:39+0700


		2021-08-25T18:54:39+0700


		2021-08-25T18:54:39+0700




