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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu  

liên quan đến quản lý sinh viên các hệ đào tạo 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

 Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo 

Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái nguyên; 

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về lưu trữ quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia; 

 Căn cứ các Quy định về quản lý sinh viên của trường Đại học Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh; 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; 

 Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Công tác HSSV, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về công tác quản lý hồ sơ, 

tài liệu liên quan đến Quản lý sinh viên các hệ đào tạo” tại trường Đại học Kinh tế và 

Quản trị Kinh doanh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có vấn đề gì chưa hợp lý, bất cập, nhà trường sẽ sửa đổi, bổ sung. Các quy định trước 

đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3. Các Phòng, Khoa, Trung tâm trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
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