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THÔNG BAO
V/v LZ be-' giãng vã trao bang tot nghip cho sinh viên
Bai hoc 4 Vura lam vfra hyc
Tn.ring Dti h9c K5' thut Cong nghip to^ chiirc Le^ be^ giáng và trao bang t& nghip
cho sinh viên lop YB 11X hoc ti trueing Cao dng Nghe Yen Bãi. Nhà trumg thông báo
và kInh miii Lãnh &to Ca sâ lien kt dào tao, Giáo viên thu nhim và sinh viên tham dir
bu6i 1.
1. Thñ gian: MOO' ngày 26 tháng 11 näm 2016
2. Dja dim: Nhà da náng - Trtrông Cao dang Nghex Yen Bái
De bui U b giãng và trao bang tt nghip thành cong t6t dçp, Nhã triIng & nghj
sinh viên den tham di dÀy du và dung gi.
Ghi c/ia:
- Sinh viên den nhtn bang tM nghip phãi mang theo: cha'ng mini, thir nhân dan
(CMT) Va the sinh viên.

- Trithng hop nhn thay phãi Co giy üy quyn: Giy üy quyn phâi cO xãc nhtn
dóng dAu cüa chinh quyn dja phucing ncli Cu trü, kern theo CMT nhân dan cüa Ca hai
ngu&i üy quyn và ngu?i ducic üy quyn.
- Sinh viên np le phi truâc khi nhn bang tt nghip.
- Sinh viên chua nhn bang t& nghip theo ke hotch se v6 tru?mg Di hoc K5 thut
Cong nghip nhn bang vào thir 6 hang tuAn tai PhOng Dào to (Phông 304 - Nhà Hiu

W.
Trân tr9ng cam an!

Noi nhçin:

- Ttnthng CD Ngh6 Yen Bái;
- BGH (d We);
- Ltru VT, DI.
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