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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký, cập nhật thông tin địa chỉ ngoại trú  

Bổ sung năm học 2018 - 2019 

         

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-ĐHTDM ngày 23 tháng 03 năm 2010 

về việc ban hành Quy định về ngoại trú của học sinh, sinh viên Trường  Đại học 

Thủ Dầu Một hệ chính quy; Nhiệm vụ đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú là bắt 

buộc đối với sinh viên, nhằm theo dõi, quản lý sinh viên ngoài nhà trường, 

phòng Công tác Sinh viên thông báo việc đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú bổ 

sung năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau: 

1. Hình thức: 

Đăng ký sinh viên ngoại trú trực tuyến trên website của trường 

http://tdmu.edu.vn (hướng dẫn kèm theo).  

2. Đối tượng: 

 Sinh viên hệ chính quy chưa đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú trong học 

kỳ I và các sinh viên có thay đổi chổ ở. 

3. Thời gian thực hiện: 

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2019. 

Lưu ý:  

- Trong thời gian đăng ký, nếu gặp vấn đề gì cần giải đáp, sinh viên vui 

lòng liên hệ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên (thầy Trần Đức Hoàn) để được 

hướng dẫn cụ thể. 

- Những sinh viên không thực việc đăng ký thông tin địa chỉ ngoại trú 

sẽ bị kỷ luật ở mức thấp nhất là khiển trách theo Quyết định số 284/QĐ-

ĐHTDM. 

Trên đây là thông báo về đăng ký, cập nhật thông tin địa chỉ ngoại trú bổ 

sung năm học  2018 - 2019. Đề nghị các khoa, chương trình đào tạo quán triệt 

đến các lớp và sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời gian quy định./. 
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