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Khánh Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi học chương trình giáo dục thường xuyên 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-CĐKTCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy định tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế, theo phương 

thức tích lũy mô- đun  hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ vào đơn xin thôi học chương trình giáo dục thường xuyên của phụ huynh 

học sinh ngày 14 tháng 04 năm 2021; 

Theo biên bản họp Hội đồng xét kỷ luật học sinh, sinh viên ngày 06 tháng 07 năm 

2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho thôi học học chương trình giáo dục thường xuyên 01 học sinh cụ thể: 

Họ tên: Phan Phước Thái Bảo; Mã SV: CMA13TC4B02 

  Sinh ngày: 01/01/2004 

  Lớp: 11B8 

  Lý do: Không đủ khả năng hoàn thành chương trình học còn lại. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian cho thôi học theo quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trưởng các đơn vị liên quan, 

giảng viên, giáo viên chủ nhiệm và học sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:  KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3(VBĐT);                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Gia đình; 

- Cổng thông tin điện tử của Trường; 

- Cổng TTHSSV; 
- Lưu: VT, KH-TC, CTHSSV.  

                            

                                                                                    ThS. Văn Đình Thanh 
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