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THÔNG TIN VỀ XÉT LẠI HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022  

CỦA SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 43, 44, 45 

Ngày 05 tháng 5 năm 2022, Ban điều hành chương trình chất lượng cao họp dưới 
sự chủ trì của Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị để xét học bổng chất lượng cao cho sinh 
viên các lớp CLC Khóa 43, 44, 45 kỳ 1 năm học 2021 - 2022. 

 Căn cứ quy định hiện hành về chế độ học bổng chất lượng cao và căn cứ kết quả 
học tập, kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 của sinh viên, Ban điều hành đã 
nhất trí xét cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên chất lượng cao các 
khoá  43, 44 và 45. 

Sau khi Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách dự kiến sinh viên đủ điều 
kiện được nhận học bổng đến sinh viên các lớp chất lượng cao Khóa 43, 44, 45, Phòng đã 
nhận được đơn phản hồi của một số sinh viên khóa 43, 44 và 45.  

Phòng Công tác Sinh viên đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm 
rõ nội dung phản ánh của sinh viên. Kết quả sau khi kiểm tra, rà soát thấy số tín chỉ trên 
hệ thống của sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 43, 44 còn thiếu 02 tín chỉ chưa được 
cập nhật đúng như thông tin sinh viên phản ánh. 

Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Phòng Công tác Sinh viên đã đề nghị 
đơn vị liên quan cập nhật số tín chỉ sinh viên còn thiếu (02 tín chỉ) lên hệ thống và đề nghị 
Trung tâm Công nghệ thông tin tính lại điểm TBCHT của sinh viên dựa trên số tín chỉ đã 
được cập nhật mới. Do đó điểm TBCHT học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên một 
số lớp có sự thay đổi so với điểm TBCHT trước đó mà Ban điều hành đã thông qua. 

Để đảm bảo quyền lợi và tính chính xác trong việc xét cấp học bổng cho sinh viên 
chất lượng cao, Phòng Công tác Sinh viên đã báo cáo và đề nghị Ban điều hành chương 
trình chất lượng cao họp để xem xét lại điểm TBCHT hưởng học bổng học kỳ 1 năm học 
2021-2022 cho sinh viên chất lượng cao khóa 43, 44, 45.  

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Ban điều hành chương trình chất lượng cao đã họp, 
căn cứ kết quả học tập (đã được cập nhật và tính lại), kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 
2021 - 2022 của sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 43, 44, 45, Ban đã nhất trí xét cấp 
học bổng học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên ngành Luật chất lượng cao khóa 
43, 44, 45 với kết quả như danh sách kèm theo. 

Ban điều hành chương trình chất lượng cao thông báo Danh sách học bổng xét lại 
của sinh viên chất lượng cao Khóa 43, 44, 45 cho sinh viên biết. Nếu sinh viên có thắc 
mắc (nêu rõ nội dung) phản ánh tới cô Trần Lệ Trinh, thư ký Ban điều hành đến hết ngày 
31 tháng 5 năm 2022 để kịp thời chỉnh sửa bổ sung./.  
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