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THÔNG BAO 
Ve viêc phát bang t't nghip Di h9c chInh quy dçit 2 näm 2016 

Thirc hin ke^ ho?ch dào tto näm h9c 2015 - 2016. Nhà trung t0̂  chàc phát bang t& 
nghip cho sinh viên chInh quy dçit 2 näm 2016. K8 hoch nhu sau: 

1. Thm gian: 07h30 ngày 18/8/2016 1am thà tVc,  8h00 ngày 18/8/2016 phát bang. 

2. Oja diem: Hi trtthng ló'n. 

3. Di tu'qng nhn bang tot nghip 

- Sinh vien dU diu kin tt nghip theo quy& djnh. 

- Sinh viên dn nhn bang cAn lam các thu tiic nhu sau: 

+ Däng k ban sao bAng t& nghip (nu sinh viên Co nguyen v9ng). 

+ Khi lam thu tiic, sinh viên phãi trInh các giAy t6r sau: chi'rng minh nhô.n dan, the 
sinh vien, 

+ Thirc hin các ni dung khác theo huàng dAn ti HOi  triRing lan; 
L4-u. 

+ Các trirmg hçip ày quyn: Phãi trInh giy ày quyn có xác nhn cüa chinh quyn 
dja phucmg nai Cu trü, kern theo chàng minh nhan dan (cO them bàn phô to cOng chirng) 
cüa Ca ngixài fly quyn va ngui duçc ày quyn, the sinh viên cUa nguai ày quyn. 

+ Sinh viên phãi kim tra ky các thông tin trong bAng tt nghip và bang dim. Nu 
có sai sot phãi báo ngay cho ngui phii trách de giãi quyt. 

+ Sinh viên phãi trã Ryi phiu khão sat trén website cüa nhà tri.r?mg theo dja chi: 
http://khaosathssv.tnut.edu.vn. 

3. Công tic chuãn b  vi phi hçrp thçrc hin 

3.1. Phdng Dào tao: Chü trl cong tác phát bAng. 

3.2. Phóng CTHSSV: ChuAn bj h so gc và hoàn trã cho các sinh viên nhn bAng. 

3.3. Trung tam djch vy tong hip. ChuAn bj hi trixäng. 

Nhà trirang yêu cAu các don vi chfrc nang và cá nhân lien quan thirc hin dung các 
ni dung theo thông báo. 

Trãn tr9ng cam on.!. 
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