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C CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

           

Thái nguyên, ngày 30  tháng  12  năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi một số nội dung khung xử lý kỷ luật sinh viên hệ chính quy ban hành kèm theo 

Quyết định số 881/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 6/9/2016 của Hiệu trưởng trường 

Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

           Căn cứ  Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính Phủ về việc thành lập Đại 

học Thái Nguyên;      

             Căn cứ Quyết định số 136/QĐ- TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên; 

             Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học 

Thái Nguyên về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại 

học thành viên và đơn vị trực thuộc; 

               Căn cứ vào Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục& Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ vào Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục& Đào tạo về việc ban hành Quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung 

cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

Căn cứ  Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 9 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế & 

Quản trị kinh doanh hệ chính quy; 

Xét đề nghị của Ông trưởng Phòng công tác HSSV, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Sửa đổi hình thức xử lý kỷ luật của Quy định về khung xử lý kỷ luật sinh viên hệ 

chính  quy ban  hành  kèm theo Quyết định số 881/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 6 tháng 9 năm 2016 của 

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh như sau: 

Sửa cột 5 hàng TT (thứ tự): Đình chỉ học tập 01 năm học sửa thành Đình chỉ có thời hạn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết 

định này đều bị bãi bỏ. 

       Điều 3: Các Ông trưởng Phòng công tác HSSV, Phòng Đào tạo, BCN các Khoa, các đơn 

vị có liên quan và sinh viên toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                        
    - BGH (b/c);                                                                                        

    - Như điều 3 (T/h); 

    - Lưu VT, Phòng công tác HSSV.      
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