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THÔNG BAO
Vê vic phát bng tt nghip, do't xét tot nghip ngày 15/12/2020
Phông Quân 1 dào tao thông báo k hoach phát bang t& nghip cho sinh viên các
ngành dã duçc xét t& nghip ngày 15/12/2020 nhu sau:
1. Ngay 22/01/2021 (Sang: Tr 08h30 dn 09h30): Các khoa nhn bàn giao Bang tot
nghip, bia bang t& nghip, bang dim t& nghip, s b.ng, phiu 1y kin sinh viên t&
nghip ttr phOng Quân 1 dao tao. (Phong Quán 1 dào t?o sê phát t?i Phông 001 - Tang
tra - C sâ H Hão Han).
2. Tr ngày 25/01/2021: Phát bang tt nghip cho sinh viên.
3. Thu tic khi nhn bang:
- Sinh viên mang theo 1 thm hInh 3x4 mtc áø s mi (rieng sinh viên Khoa Xây
dirng: nam mc áø so mi có that caravat, nü mc áo dài) d dan s btng.
- Sinh viên khi di nhn bang phãi mang giay t tüy than (The sinh viên, CMND
holtc Can cithc cong dan). Các truOng hçip ngu?i nhn bang t& nghip thay phái Co giy
üy quyn - Co chirng thirc cüa dja phwng, kern theo CMND hoc Can cuâc cong dan
cüa ngu?ii nhn (mang bàn chInh d di chiu và bàn photo).
4. Quy trInh nhân bang tot nghip ciii th nhir sau:
4.1. D1 vói sinh viên áã hoàn thành mi nghia vi di vöi nhà lrithng:
Sinh viên nhn bang t& nghip, bla bang t& nghip, bang dim t& nghip, k s
b.ng, din phiu lay kin sinh viên t& nghip t?i Van phOng Khoa.
4.2. Di vfri sinh viên chwa hoàn tJ,ành các nghia vy d6i vol n/ia trwóng (bô sung
h so sinh viên, np hQc phi, trã sách thu vin):
Bwó'cl:
- Sinh viên chua hoàn tat h so sinh viên, hçc phi: lien h cô Nguyn Phuong Anh Chuyên viên Phông Quãn l dào tao — Phông 001 - Co s& H Hâo Hcn d hoàn tht nghia
vi bô sung ho so sinh viên, hQc phI

- Sinh viên chua trã sách thu viên: lien he Thu viên - Lâu 5 - Co sâ VO VAn Tan d
hoAn tt nghia vi trA sách.
Bithc 2:
- Sinh viên nh.n bang tt nghip, bIa bang tt nghip, bAng diem tot nghip, k s
bang, din phiu lAy

kin sinh viên tt nghip ti VAn phông Khoa.

> Ltruy:
v'

Sinh viên d9c k5 thông tin trên bang tt nghip, bang dim tt nghip, s bang

trtrO'c khi k nhn bang. Các tru'ô'ng hop sai sot, lien h Co Phüng Thj Kim Ng9c - Chuyên
viên Phông Quan 1 dào to t3i phông 001 - Co s& Ho Hão Hon dê giãi quyêt.
- CAc trithng hqp sinh viên b sung h so sinh viên sau ngày 15/12/2020, cAc sai sot
v thông tin cña sinh viên trên vAn btng

se

disçic diu chinh và nhn quyêt djnh diéu

chinh (khong in bang mdi).
- Các tri.r&ng hqp sinh viên không kim tra thông tin cá nhân trirâc khi k nhn s
bang, nu cO yêu cau diu chinh v sau së nhn Quy& djnh diu chinh kern bang t&
nghip (khong in bang mâi).
'1'

Da dim van phông Khoa: 35-37 Ho HAo HOn. Phrô'ng Co Giang, Qun 1(Khoa

CNTT. P. 604, K/wa Xáy 4mg: P. 705, Khoa CNSH. P. 602, Khoa QTKD: P. 403, Khoa
Ke' toán - Kié'm toán: P. 105, K/wa TNH: P. 402, Khoa Kinh tê' và Quán l.j. công: P.
603, Khoa Luát. P. 102, Khoa XHH-CTXH-DNA: P. 703, Khoa Ngogi ngü: P. 503).
Riêng Khoa Dào to dc bit, sinh viên nhn bang tt nghip t3i van phông Khoa - Co
sO 97 Vö Van Tan, Phtrôiig 6, Qun 3 (Tang trt).
No'inhân:
-Cáckh;
- Liru: QLDT.
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