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                                                             QUYẾT ĐỊNH 

V/v sinh viên Cao đẳng khóa 57 hết thời gian tối đa được phép  

học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 
         

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường 

Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 
 
 

Căn cứ quyết định số 17/VBHN - BGD & ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ; 
        

Căn cứ Quyết định số 345/ QĐ - CĐCNNĐ ngày 16/04/2013 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định về việc ban hành “Quy chế đào tạo cao 

đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định”; 
 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. 04 sinh viên cao đẳng khóa 57 hệ chính quy có tên trong danh sách 

đính kèm đã hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường kể từ ngày 31/12/2021 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách trên được phép nộp đơn xin xác 

nhận kết quả các học phần đã hoàn thành trong thời gian học tập tại Trường. Các 

khoa trực tiếp quản lý có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn những sinh viên có tên 

trên đến trường hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định. 
                                                                                             

Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm và thí sinh có tên trong danh sách 

kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

              

     (đã ký) 

Nơi nhận:  

- Như điều 3;   

- Lưu VT, ĐT.                                            
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