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S& 496/TB-QLDT
THÔNG BAO
V vic phát bng tt nghip, dcrt xét Mt nghip ngày 21/10/2020
Phóng Quán 1 dào to thông báo k hoch phát bang Mt nghiêp cho sinh viên cac
nganh d duçyc xét t& nghip ngày 2 1/10/2020 nhu sau:
1. Ngay 24/11/2020 (Sang: Tr 08h30 dn 09h30): Các khoa nhn bàn giao Bang tot
nghip, bla bang Mt nghip, bang dim t& nghip, s bang, phiu iAy

kin sinh

Mt

nghip tr phong Quãn 1 dào tao. (PhOng Quãn 1 dào to s phát ti Phông 001 — Tang
trét — Cci sô H Háo Han)
2. Tr ngày 25/11/2020: Phát bang Mt nghip cho sinh vién.
3. Quy trmnh nhân bang Mt nghip C11 th nhu sau:
3.1. Sin/i viên dd /,oàn than/i mØ nghia vi di vói nba Irithng:
Sinh viên nhn bang Mt nghip, bla bang Mt nghip, bang dim t6t nghip, k s
bang t?i Van phông Khoa.
3.2. Sinh vien cliwa hoàn than!, các ng/zia vu di vfri n/là trw?rng: ho sung Iu so'
sin!, viên, n3p ll9cph4 trO sOc/i thu' vien:
Bithc 1:
— Sinh viên chua hoàn tAt h sci sinh viên, h9c phi: lien h cô Nguyn Phwmg Anh —
Chuyên viên Phông Quãn 1 Dào to — Phông 001 — Cci sâ H Háo Han d hoàn tAt nghia
vi b sung h sci sinh viên, hçc phi.
— Sinh vien chua trá sách thu viên: lien he Thu vin — Lau 5 — Cci sâ VO Van Tan dê
hoàn tAt nghTa vi trã sách.
Bithc 2:
— Sinh viên nhn bang Mt nghip, bIa bang Mt nghip, bang dim Mt nghip, k s
bang t?i Van phông Khoa.
> Ltru:
v

Sinh viên mang theo 1 tAm hInh 3x4 mc áo so mi (riêng sinh viên Khoa Xãy dy'ng:
mc áo so' mi có that caravat, nu mc ao dài) d dan s bang.

v

Din phiu 1y kin sinh viên Mt nghip ti Van phông Khoa

v' Sinh viên dQc k thông tin trên bng tt nghip, bang dirn tt nghip,

so

bang

trtróc khi k nhn bng. Các trthng hqp sal sot, Iin h Co Phüng Thi Kim NgQc - Chuyên
viên Phông Quãn Iy' dào to ti phông 001 - Co s& H Hão Hon dê giãi quyêt.
- Các trueing hcip sinh vién b sung ho si sinh viên sau ngày 21/10/2020, các sai sot
v thông tin cCia sinh viên trén van bang së &rcic diu chinh và nhn bang quyêt djnh diêu
chinh (khong in bng mâi).
- Các tnr&ng hqp sinh viên không kim tra thông tin cá nhân truâc khi k nhân s
bang, nu có yêu cau diu chinh v sau s nhn Quyêt dnh diu chinh kern bang tot
nghip (không in bang môi).
V

Sinh viên khi di nhn bang phãi mang giy to tüy than (The sinh viên, CMND hoc

Can cu*c cong dan). Các trirOng hqp ngirbi nhn bang tt nghip thay phâi có giy Oy
A

.

S

-

quyen - Co chung thic cua dia phirong, kern theo CMND hoc Can ctroc cong dan cua
ngirOi nhn (bàn chInh d di chiu và bàn photo).
s

Dja dim van phông Khoa: 35-37 H Hão HOn. PhirOng Co Giang, Quân 1 (Khoa

CN7T: P. 604, Khoa Xây drng: P. 705, Khoa CNSH. P. 602, Khoa QTKD: P. 403, Khoa
K toán - KiAm toán. P. 105, Khoa TCNH: P. 402, K/wa Kinh tl và Quán lj công: P.
603, Khoa Luát: P. 102, Khoa XHH-CTXH-DNA: P. 703, Khoa Ngoçzi ngi: P. 503).
Riêng Khoa Dào to dc bit, sinh viên nhn bang tt nghip ti van phông Khoa - Co
sO 97 Vö Van Tin, PhuOng 6, Qun 3 Tâng trt)

Nci nhân:
- Các khoa;
- Litu: QLDT.
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