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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc xoá tên học sinh sinh viên khóa tuyển sinh 2017 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

Căn cứ Quyết định số 6426/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành 

lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật và 

Nghiệp vụ Thủ Đức; 

Căn cứ Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành theo quyết định số 342/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 

11/12/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy theo học chế tín chỉ 

tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành theo quyết định số 341/QĐ-

CNTĐ-ĐT ngày 11/12/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Căn cứ Danh sách học sinh sinh viên còn nợ học phí, lệ phí tính đến ngày 16/10/2017 

của phòng Tài chính kế toán và đơn đề nghị rút học phí của học sinh sinh viên;  

Xét đề nghị của TP. Quản lý đào tạo và TP. Tài chính Kế toán,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xoá tên 809 sinh viên cao đẳng và 112 học sinh bậc TCCN khóa 2017 vì lý 

do không đóng học phí, lệ phí và rút học phí, lệ phí học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 

(theo danh sách đính kèm).  

Điều 2. Các học sinh sinh viên nêu trên sẽ không còn là sinh viên của trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức kể từ ngày ký quyết định. 

Điều 3. Các phòng, khoa, trung tâm, cố vấn học tập các lớp và học sinh sinh viên có 

tên trong danh sách đính kèm căn cứ quyết định thi hành./. 
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Nơi nhận:  

- Như điều 3;  

- Lưu. 

 


