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    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 PHÂN HIỆU NINH THUẬN 

 

     Số: 106 /TB-PHNT            Ninh Thuận, ngày 13 tháng 7  năm 2016 

 

THÔNG BÁO  

Về việc đăng ký học cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 
 

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, Phân hiệu trường Đại 

học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo cho sinh viên đăng ký học cải 

thiện điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau: 

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/7/2016 đến hết ngày 19/8/2016. 

2. Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký cho cô Trương Nguyễn Thị Như 

Mai tại Văn phòng Phân hiệu. 

3. Thời gian công bố danh sách đăng ký học cải thiện điểm thành công: Ngày 

31/8/2016. Sinh viên theo dõi danh sách xếp lớp trên website và bảng thông báo của Phân 

hiệu. Đối với những hồ sơ đăng ký không thành công thì học kỳ sau sinh viên phải nộp 

đơn đăng ký lại, bộ phận Đào tạo không bảo lưu đơn đăng ký của sinh viên. 

4. Địa điểm học và thi: Tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 

tại Ninh Thuận.  

Lưu ý: - Sinh viên nộp đơn đăng ký đúng thời gian thông báo, sau thời gian nói trên, 

Phân hiệu Ninh Thuận sẽ không giải quyết.  

   - Bộ phận Đào tạo Phân hiệu Ninh Thuận sẽ không giải quyết những trường 

hợp sinh viên xin hủy đăng ký học cải thiện điểm.  

                      KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Niêm yết; 

- Lưu: VT, Đào tạo. (G.03)                                                       (Đã ký) 
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