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THÔNG BÁO 

v viçe duyÇt lây ý kiên dóng góp Dy thäo "Quy dËnh ho¡t �Ùng kêt nôi và 
phye vy cong dông cua Truòng �ai hÍe Sr pham TDTT Hà NÙi" 

C�n cu Thông tu sô 04 /2016/TT - BGDÐT, ngày 05/4/2016 cça BÙ truong 
Bo Giáo duc và �ào t¡o ban hành Quy dËnh vê tiêu chuân �ánh giá chât luong 

churomg trinh dào t¡o các trinh �Ù cça giáo duc dai hÍc; Thông tu 12/2017/TT -

BGDDT ngày 19/5/2017 cça BÙ truong BÙ Giáo dåc và �ào t¡o Quy dËnh vê kiem 

dinh chât luong co sò giáo dåc d¡i hÍc. 

Thyre hiÇn chéc näng, nhiÇm vå duoc giao và tò trinh só 34/TTr-TCCB&TT 
ngày 11/11/2021 vê viÇc duyÇt chù truong xây dyng "Quy dËnh ho¡t dÙng kët nói 
và phyc vu cÙng dông cça Truong �ai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi", phòng Tô chéc 

cán bÙ và Truyên thông dã xây dång Du thåo "Quy dËnh ho¡t dÙng kêt nôi và phåc 
vy cong dông cça Truong �¡i hoc Su ph¡m TDTT Hà NÙi" (NÙi dung Du thào �uoc 

dang täi trên Công thông tin diÇn të cüa Nhàtruong tai dËa chi https://hupes.edu.vn/). 
De dàm bào thyc hiÇn theo dúng quy trinh ban hành v�n bàn quy dËnh truóc 

khi ban hành, �ê nghj các �on vi, tô chée doàn thê, cá nhân trong Nhà truong góp ý 
cho Dy thao. Hinh thúc và thÝi gian góp ý: Bäng biên bàn güi vê phòng Tô chéc 

cán bÙ và Truyên thông truóc ngày 15/12/2021./. 
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