TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày.......tháng ..... năm 2020

BẢN CAM KẾT
ĐỢT THỰC TẬP CÔNG NHÂN NĂM 2020

Kính gửi:

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng
Trung tâm Đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tên tôi là:…………………………………MSSV:…………… Lớp:……... Đăng ký
học tập học phần Thực tập Công nhân đợt (ghi 1 hoặc 2 theo danh sách chia đợt):...........
Sau khi đọc và nghiên cứu kỹ Thông báo, Lịch trình, Nội quy học tập học phần
Thực tập Công nhân năm 2020, tôi xin cam kết:
1. Tuyệt đối chấp hành những Quy định, Nội quy, Quy chế đào tạo của Trung tâm
và Nhà trường đề ra trong suốt quá trình học tập học phần Thực tập công nhân tại Trung
tâm Đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đợt 1 từ ngày 20/2/2020
đến 25/2/2020, đợt 2 từ ngày 25/2/2020 đến ngày 29/2/2020;
2. Có trách nhiệm nhắc nhở các sinh viên khác cùng thực hiện những Quy định,
Nội quy, Quy chế đào tạo trên trong suốt quá trình học tập;
3. Thông báo cho giảng viên phụ trách và có biện pháp phòng ngừa trước nếu có
tiền sử những bệnh mãn tính, biểu hiện bất thường về thần kinh, sức khỏe hay những vấn
đề liên quan khác;
4. Chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật của Trung tâm và
Nhà trường nếu vi phạm những quy định nêu trên.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Chúng tôi đã đọc, hiểu và có trách nhiệm nhắc nhở
con em mình thực hiện đúng Bản cam kết này.

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

