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THÔNG BÁO 
“V/v Triển khai Thu thập dấu vân tay của Sinh viên toàn Trường dành cho K23  

và Sinh viên Liên thông” 

 

 Kính gửi:  -    Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên. 

- Các Khoa. 

- Sinh viên trong toàn trường. 

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu về Thực hiện Giải pháp Điểm danh Sinh viên 

bằng dấu vân tay bắt đầu áp dụng từ Học kỳ  II – Năm học 2019-2020. 

- Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ Phần mềm (CSE). 

Nay, Trung tâm CSE triển khai thu thập dấu vân tay sinh viên trong toàn Trường (các 

khóa K23 và sinh viên liên thông, những sinh viên khóa K24, K25 chưa được lấy dấu vân 

tay trong thời gian làm thủ tục nhập học cũng tiến hành lấy dấu vân tay trong đợt này) để 

có cơ sở dữ liệu thực hiện Giải pháp Điểm danh Sinh viên bằng dấu vân tay theo đúng chỉ đạo 

của Ban Giám Hiệu. 

Trung tâm CSE kính thông báo đến Quý Đơn vị và Sinh viên trong toàn trường kế hoạch về 

việc triển khai thu thập dấu vân tay sinh viên như sau: 

 Thời gian: Bắt đầu từ ngày 04/12/2019 đến 10/01/2020. 

o Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 

o Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

 Địa điểm:  Trung tâm CSE, P.804, Tầng 8, 03 Quang Trung. 

 Đối tượng: Sinh viên chưa được lấy dấu vân tay trong toàn Trường. 

Kính đề nghị các Khoa, Cố vấn Học tập triển khai thông báo này đến toàn thể sinh viên 

được biết và thực hiện theo đúng thời gian quy định để Trung tâm CSE hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

Trung tâm CSE xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào. 

       Giám đốc Trung tâm CNPM 

            

  Nguyễn Đăng Quang Huy  

  




