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ciJA SINH VIÊN NGÀNH LUST KHÔA 44

Ngày 28 thâng 4 nàm 2022, HOi dông xét hoc bÔng nhà trtrùng hop dtr&i chù
tri cua Tiên si Lè Dinh Nghi, Phé Hiêu truròng Trtròng Dai hoc luât Hà NOi. Tham
cé dai dièn lành dao câc don vi quàn IY Sinh viên; phòng Dào tao dai hoc; phòng Công
tâc Sinh viên; phòng Tài chinh Kê toân; phòng Thanh tra, Bi thur Doàn trtròng, trq IY
câc don vi quàn IY Sinh viên, câc chuyên viên quàn IY khoâ cùa Phòng Công tâc Sinh
viên, Phòng Dào tao dai hoc.

Càn ct câc quy dinh hièn hành vê chê dô hoc bông, trq cap xà hOi dôi Sinh
viên trong câc trubng dào tao dai hoc công lâp, càn ct'r dinh mu'rc hoc bông cho Sinh
viên câc khoâ trong nàm tài chinh 2022 và cân ct'r kêt quà hoc tap, kêt quà rèn luyèn
hoc ky 1 nâm hoc 2021 - 2022 cùa Sinh viên, 1-10i dông dû nhât tri xét câp hoc bông
hoc ky 2 nàm hoc 2021 - 2022 cho Sinh viên câc khoâ 43, 44 và 45, trong dé:

Sinh viên Ngành Luât khoâ 44 cé diêm trung bình trung hoc tap theo thang
diêm 4 tù 3,60 tro lên cé kêt quà rèn luyên dat tù loai khâ trô lên dû diêu kiên nhân
hoc bông (cé 202 Sinh viên).

Ngay sau khi 1-10i dông nhât tri thông qua, ngày 28/4/2022. Phòng Công tâc
Sinh viên dà làm thông bâo và danh sâch dur kiên Sinh viên dû diêu kiên durqc nhân hoc
bông dua lên công thông tin dièn tir cùa Trtrbng dê Sinh viên kiêm tra, dôi chiêu và cé
S' kiên phàn hôi (han cuôi dên ngày 06/5/2022). Kêt thüc thòi eian nhân phàn hôi cùa
Sinh viên, Phòng Công tâc Sinh viên dû nhân duroc don phàn hôi cùa mot sô Sinh viên
khéa 43, 44 và 45. Trong dé cé don cùa tap thê Sinh viên lép 4434 phàn ânh: Hoc k}' I
(2021-2022) lép hoc 08 môn Véi tông sô là 19 tin chi tuy nhiên diêm TBCHT chi tinh
trên 17 tin chi, còn thiêu 02 tin chura duqc tinh dàn dên diêm TBCHT cùa ttrng Sinh
viên chira chinh xâc.

Sau khi tiêp nhân, xem xét don trên, Phòng Công tâc Sinh viên dû làm vièc Véi
câc don vi liên quan dê xâc minh, làm rò nOi dung phàn ânh cùa Sinh viên. Kêt quà sau
khi kiêm tra, rà soit thây sô tin chi trên Ine thông cùa Sinh viên câc lép 4433 và 4434
còn thiêu 02 tin chi chtra duroc câp nhât düng nhtr thông tin Sinh viên phàn ânh.

Ngay sau khi cô kêt quà kiêm tra, rà soit, Phòng Công tâc Sinh viên da de nghi
don vi liên quan câp nhât so tin chi Sinh viên còn thiêu (02 tin chi) lên hê thông và dê
nghi Trung tâm công nghê thÔng tin tinh lai diêm TBCEIT cùa Sinh viên clkra trên sô tin
chi dà dtrqc câp nhât moi. Do dé diêm TBCHT hoc ky I (2021-2022) cùa Sinh viên 02
lép 4433 và 4434 cô Skr thay dôi Iên, xuông so Véi diêm TBCI-IT trtr6c dé mà HOi
dông xét hoc bông dà thông qua.

Dê dàm bào quyên Iqi và tinh chinh xâc trong viêc xét câp hoc bông khuyên
khich hoc tâp, Phòng Công tâc Sinh viên dû bâo câo và dè nghi Chû tich 1--10i dông xét



hoc böng hop dé xem xét Iai diém TBCHT htrOng hoc böng hoc kY 2 (2021-2022) cho

Sinh vién ngånh Luat khöa 44.

Duroc sv döng S' cüa chü tich Höi döng xét hoc böng. Ngåy 25 thång 5 näm
2022, Höi döng xét hoc böng nhå truöng hop durOi sv chü tri cüa Tién si Lé Dinh Nghi,

Ph6 Hiéu truOng Trtröng Dai hoc luat Hå Nöi vå dåy dü dqi dién länh doo cåc don vi

quån l! Sinh vién•, phöng Dåo too dai hoc; phöng Cöng tåc Sinh vién; phöng Tåi chinh

Ké toån; phöng Thanh tra, Bi thir Doån trtröng, chuyén vién quån IY khoå cüa Phöng

Cöng tåc Sinh vién dé xét Iqi hoc böng cho Sinh vién ngånh Luat kh6a 44.

Cän cir két quå hoc tap (dä dtrqc cap nhöt vå tinh Iqi), két quå ren luyén hoc 10

I näm hoc 2021 - 2022 cüa Sinh vién ngånh Luat khöa 44, Höi döng dä nhåt tri xét cap
hoc böng hoc 2 näm hoc 2021 - 2022 cho Sinh vién ngånh Luat kh6a 44 vOi mt'rc

diém nhtr sau:

Sinh vién Ngånh Luat khoå 44 co diém trung binh trung hoc tap theo thang
diém 4 tir 3,58 tro lén co két quå ren luyen dot tir loqi khå tro lén dil diéu kién nlün

hoc böng (co 209 Sinh vién).

Nhtr vay so vOi diém TBCHT dä xét truOc dö (3,60), diém TBCHT mOi cüa
Sinh vién ngånh Luat khöa 44 dv kién dtroc nhön hoc böng ho xuöng (),02 diém (3,58).

Sö ltrqmg Sinh vién dv kién durgc nhön hoc böng täng lén (209 Sinh vién so vOi 202
Sinh vién truOc dö).

Mire hoc böng cu thé cho tirng döi ttrqng dtroc thvc hién theo dång quy dinh
hién hånh cüa Nhå nuOc.

Phöng Cöng tåc Sinh vién trån trong thöng båo Két luan cüa Héi dong xét hoc
böng tOi Sinh vién ngånh Luåt khOa 44 vé mire diém kién dtrqc huOng hoc böng
mOi (3,58) thay cho mire diém hoc böng cü (3,60) nhtr thöng båo ngåy 28/4/2022.

Lu•u f:

1. Danh såch Sinh vién dv kién durqc hurOng hoc bong ngånh Luat khöa 44 dtrqc

däng tåi trén cong thöng tin cüa trtröng kém theo thöng båo nåy, cåc em Sinh vién

kiém tra döi chiéu két quå hoc tap vå rén luyen. Néu Sinh vién co thäc måc (néu rö nöi

dung) phån ånh tOi cö Phan Thüy Duong, cån bé quån IY khöa 44 cüa Phöng Cöng tåc

Sinh vién dén hét ngåy 31 thång 5 nim 2022 dé kip thöi chinh scra bo sung.

2. Döi vOi cåc ngånh vå cåc khöa khåc, diém TBCHT huOng hoc bong khöng

thay döi so vOi truOc.

Khöa 44: Cö Phan Thüy Duong (duongpt.hlu@gmail.com).
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