
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Số:  170/K.PTNT      Hòa An, ngày  31  tháng  07  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
(V/v hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần, học kỳ 1 năm học 2020-2021) 

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký học các học phần ở học kỳ 1 năm học 2020-

2021, giúp cho sinh viên hoàn thành chương trình học theo tiến độ của kế hoạch học tập, Khoa 

Phát triển Nông thôn thông báo và yêu cầu sinh viên thực hiện các việc sau: 

1. Tất cả các sinh viên tuân thủ Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm 

học 2020-2021 của Trường. Công văn số 2371/ĐHCT-ĐT ngày 17/10/2019. Website: 
https://daa.ctu.edu.vn/dao-tao/thong-tin-dao-tao/154-thong-bao-ke-hoach-giang-day-va-dang-

ky-hoc-phan-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021. Trong quá trình đăng ký, sinh viên gặp khó 

khăn, sinh viên phải báo ngay cho cố vấn học tập để được hỗ trợ. 

2. Để tránh tình trạng mất cân đối sĩ số giữa các lớp học phần khi đăng ký sinh viên cần 

lưu ý: các học phần có mở 2 nhóm lớp trở lên, sinh viên ở lớp A1, đăng ký ở nhóm 

H01, A2 ở nhóm H02… các học phần khác sinh viên đăng ký bình thường. 

3. Riêng các trường hợp sinh viên học học kỳ cuối khóa (chỉ còn ≤ 25 tín chỉ?); Sinh 

viên học lại xóa điểm F (chỉ những học phần không mở ở Hòa An); Sinh viên học 2 

ngành cùng lúc, vừa hoàn thành chương trình ngành 1 muốn đăng ký các học phần 

của ngành 2 ở Khu 2, các em được đăng ký học các học phần có mở ở Khu 2. 

Đăng ký học ở Khu 2: 

o Sinh viên thuộc đối tượng ở mục 3,  điền thông tin vào mẫu Phiếu đăng ký học 

phần ở Khu 2 (mẫu kèm theo), có xác nhận của CVHT và ý kiến của Lãnh đạo 

Khoa. 

o Trường hợp sinh viên vừa phải học ở Khu Hòa An và Khu 2, phải làm giấy cam 

đoan (mẫu kèm theo), gửi kèm theo phiếu đăng ký học phần. 

o Sinh viên tập hợp phiếu đăng ký theo đơn vị lớp, nộp về Văn phòng khoa 

(Khu Hòa An) hoặc Hộp thư Khoa PTNT (Khu 2, sảnh lớn, tầng trệt  Nhà Điều 

hành, bên cạnh chốt bảo vệ) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/08/2020 

(Bằng bản giấy, có xác nhận của CVHT, không nhận thông tin qua e-mail, 

nhắn tin và điện thoại). 

o Học phần sẽ được đăng ký qua tài khoản của trợ lý đào tạo sau ngày 24/08/2020. 

Lưu ý: Phiếu đăng ký không có ý kiến của CVHT sẽ không được xem xét giải quyết. 

Khoa Phát triển Nông thôn kính đề nghị quý Thầy/Cô cố vấn học tập tư vấn và hỗ trợ 

sinh viên kịp thời, đề nghị sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo này. 

 

        PHÓ TRƯỞNG KHOA  
      (Đã ký) 

 

Cao Quốc Nam 
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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN Ở KHU 2(*) 
Học kỳ 1 năm học 2020-2021 

- Họ và tên sinh viên: .....................................................  - Mã số sinh viên: ...................  

- Lớp: ......................................................  - Mã lớp: ............................ - Khóa: ................  

- Tổng số tín chỉ đã tích lũy: ……………/140 tín chỉ; hay …………../155 tín chỉ  

- Điện thoại liên lạc: ...............................  ............................................  
 

STT Mã HP Tên học phần Số TC Nhóm Ghi chú 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

(*) Chỉ ghi những học phần đăng ký học ở Khu 2. 

Tổng số: . . . . . . . . . .  học phần;  . . . . . . . . . tín chỉ 

         Hòa An, ngày       tháng        năm 2020 

Xác nhận của CVHT    Sinh viên đăng ký 

      (chữ ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

 

GIẤY CAM ĐOAN 
 

Kính gửi:  - Ban Giám hiệu 

     - Lãnh đạo Khoa Phát triển Nông thôn 

Trường Đại học Cần Thơ 

 

Tôi tên: ................................................................................................ MSSV:  ...................  

Lớp: ..................................................................................................... Khóa:  ......................  

Đào tạo tại Khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ 

Vào học kỳ 1, năm học 20200-2021, tôi có đăng ký học . . . . học phần tại Khu 2 

và học …..  học phần tại Khu Hòa An nhằm để đảm bảo tiến độ học tập theo kế hoạch. 

Tôi làm giấy này kính trình đến Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Khoa Phát triển Nông 

thôn cam đoan việc đăng ký học học phần ở Khu 2 do tôi tự nguyện và hoàn toàn tự chịu 

tách nhiệm trong quá trình đi lại giữa Khu Hòa An và Khu 2. 

Trân trọng kính chào./. 

 

      ……………., ngày       tháng     năm 2020 

        Người cam đoan 

            (chữ ký và ghi rõ họ tên) 


