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THÔNG BÁO 

Về việc Công bố dự thảo kết quả đánh giá “Sinh hoạt công dân - sinh viên”  

giữa khoá, chương trình chất lượng cao, năm học 2018-2019 

 
Thực hiện theo Thông báo số 190502-1/TB-CLC-CTSV ngày 02/5/2019 của Viện 

trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao về việc Công bố nội dung câu hỏi đánh giá thu hoạch 

“Sinh hoạt công dân-sinh viên” giữa khóa, năm học 2018-2019; 

Căn cứ Kết quả tham gia và hoàn thành bài thu hoạch của người học; 

Nay Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến người học đã tham gia đợt học tập 

một số nội dung sau: 

1. Kết quả dự thảo:  

- Sinh viên thuộc đối tượng tham gia học tập xem kết quả dự thảo đính kèm. 

2. Phản hồi kết quả:  

- Sinh viên kiểm tra và gửi phản hồi qua Zalo Viện 0898127130 đến hết ngày 07/6/2019. 

Sau thời gian này, Viện sẽ không xử lý bất kỳ ý kiến nào liên quan đến các kết quả dự thảo 

đã nêu ở trên. 

- Nội dung phản hồi của người học phải trình bày đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: 

mã số sinh viên, họ và tên, lớp, ý kiến trình bày cụ thể, các minh chứng gửi kèm bằng file 

mềm (nếu có). 

Viện đào tạo chất lượng cao đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nghiêm 

chỉnh thực hiện những nội dung thông báo này và lưu ý các thông báo của Viện liên quan đến 

kết quả đánh giá để nắm bắt và phản hồi thông tin kịp thời, đảm bảo quyền lợi của cá nhân. 

Trân trọng./.  

 

 TL. VIỆN TRƯỞNG 
 TRƯỞNG BỘ PHẬN CTSV 
  
 (Đã ký) 
(Đã ký) 
 
 ThS. Trần Trung Nguyên 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị liên quan; 

- Website CLC; 

- Lưu: NC, BP. CTSV. 

 


