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Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh sách sinh viên Khoá 9
niên khóa 2018 - 2022 hoàn thành định mức ngày công tác xã hội
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Học viện chính sách và Phát triển;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02 tháng 11 năm 2021 của
Hội đồng học viện Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy chế
tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-HVCSPT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của
Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định tham
gia ngày công tác xã hội đối với sinh viện đại học hệ chính quy tại Học viện
Chính sách và Phát triển;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các sinh viên Khoá 9 có tên trong Danh sách kèm theo
đã hoàn thành ngày công tác xã hội trong khoá học 2018 - 2022.
Điều 2. Phòng Quản lý đào tạo, các Khoa/Viện quản lý sinh viên làm căn
cứ để trả hồ sơ sinh viên khi ra trường.
Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Phòng
Chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo, Trưởng
Khoa/Viện quản lý sinh viên, Người đứng đầu các đơn vị liên quan và các sinh
viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);
- Phòng Quản lý đào tạo (để th/h);
- TT CNTT,TV&TT (đăng website);
- Các Khoa/Viện quản lý sv (để th/h);
- Phòng CT&CTSV (dán bảng tin sv);
- Lưu: CT&CTSV, TC-HC.
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