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THÔNG BAO 

V/v L b giãng và trao bang tot nghip cho sinh viên 

Dai hoc he^ Vwa lam vfra hoc 

Tru&ng Dai hoc K5 thutt Cong nghip to^ chirc L6 be^ giãng và trao bang t6t nghip 

cho sinh viên lap LC  1M hçc tai  trixOng Cao dâng Nghê Lao Cai. Nhà tnrang thông báo 

và kInh mai Lãnh dio Cci sâ lien kt dào tao, Giáo viên chü nhim và sinh viên tham du 

bui l. 

1. Thai gian: 09h00' ngày 27 thang 11 näm 2016 

2. Dja dim: Hi tru*ng tang 2, Giáng du*ng B - Trtro'ng Cao ding Nghe^ LAo 

Cai 

De2  bui LZ b giáng và trao bang t6t nghip thãnh cong tot dçp, Nhà truang dê ngh 

sinh viên dn tham du dy dü vâ ding gia. 

G/,ichá: 

- Sinh viën dn nhn bang t6t nghip phâi mang theo: cha'ng mini, thit nhân An 

(CMT) vii the sinh viên. 

- Trix&ng ho nhn thay phãi Co giy Uy quyn: Uiây uy quyên phái cO xác nhn 

dóng du cUa chInh quyn dja phi.rcing ncii Cu trU, kern theo CMT nhân dan cüa Ca hai 

ngirai üy quyên vã ngu?i duçic üy quyn. 

- Sinh viên np 18 phi truOc khi nhn bang tt nghip. 

- Sinh viên chua nhn bang t& nghip theo ke ho?ch së ve truOng Dai  hoc Ky thutt 

Cong nghip nhn bang vào thü 6 hang tuAn tai PhOng Dào to (Phdng 304 - Nhà Hiu 

M. 

Trân tr9ng cam on! 

Noi nhân: 
- Ttnthng CD Nghe Lao Cai; 
- BGH (cM b/c) 
- Ltru VT, DT. 

KT. HIEU TRU€NG 
TRYNG 

ffVTRVdNQ- 
i' Di%IHQC 

*( KTHtJT 
\CONG NOH1 

Xuãn Mmli 




