NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

Số: 15/TTT-ĐHNH-PCTSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2017

THƯ TRIỆU TẬP
Đại biểu sinh viên chính quy tham dự Lễ công bố quyết định và
trao chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015,
chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trân trọng mời đại biểu sinh
viên chính quy tham dự Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận hệ thống
quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở
giáo dục; cụ thể:
Thành phần do Đoàn trường đã triệu tập:
- Ban chấp hành Đoàn Trường.
- Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường.
- Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Chi đoàn.
- Ban Chấp hành các Liên chi hội khoa, Chi hội sinh viên.
- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn trường, Đoàn khoa.
- 15 đoàn viên của mỗi Chi đoàn.
Thành phần Nhà trường tiếp tục triệu tập:
- Sinh viên 5 Tốt cấp Trường.
- Lớp trưởng các lớp sinh viên.
Thời gian: 08h00 – 11h00 ngày 11/01/2018 (sáng thứ năm)
Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
(Số 56 – Hoàng Diệu 2 – Quận Thủ Đức)
Quy định về trang phục: Đồng phục ngày thứ 2
- Nữ: Áo dài đồng phục.
- Nam: Áo trắng đồng phục, quần sẫm màu.
Rất mong sự hiện diện của đại biểu sinh viên để buổi Lễ này thực sự có ý
nghĩa.
Trân trọng./.
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Ghi chú:
- Mẫu danh sách tham dự đính kèm Thư mời này.
- Thành phần do Đoàn trường triệu tập đã được gửi danh sách về văn
phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường theo thông báo số
102/TB/ĐTN-BCH ngày 20/12/2017 của Đoàn Trường thì không cần
gửi lại danh sách đại biểu tham dự về Phòng Công tác Sinh viên.
TL. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
- Như thành phần dự Lễ;
- Đoàn Trường – Hội SV Trường (để
(Đã ký)
phối hợp thông báo);
- Ban website (để thông báo);
- Lưu: VP, P.CTSV.

ThS. Lâm Thị Kim Liên

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ
Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001: 2015, chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
(Danh sách sinh viên tham dự Lễ gửi về email: phongctsv@buh.edu.vn trước
13h00 ngày 10/01/2018. Sinh viên ghi nhận tham dự hoạt động cấp Trường đầu
giờ và khi kết thúc Lễ ở phía cuối Hội trường lớn).
Đơn vị / Lớp:……………………..
Khoa:………………….……………………….
STT MÃ SỐ SINH VIÊN

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI
LIÊN LẠC
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NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Ký, ghi rõ họ, tên, số ĐT liên lạc)
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