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Thai Nguyen, ngày 08 tháng 12 nãm 2016 

THÔNG BAO 
V/v Lex  be-' giáng và trao bang tot nghip cho sinh viên 

Bii hoc h^ Vtra lam vfra hQc 

Trithng Di hoc K5' thutt Cong nghip t0̂  cht'rc L6 be^ giãng và trao bang tt nghip 

cho sinh viên lOp BN1 1X và BN1 11 hçc ti Trung tam Giáo diic thirOng xuyen Tinh Bc 

Ninh. Nhà truOng thông bão và kInh mOi Länh dio Ca sO lien kt dào tto, Giáo viên chü 

nhiêm và sinh viên tham du bui l. 

1. Th?yi gian: 14h30' ngày 18 tháng 12 nãm 2016 

2. Dja dim: Hi tru*ng tang 4 - TT Giáo dic thu*ng xuyên - Tinh Bak Ninh 

De buM U M giãng và trao bang t6t nghip thành Cong t& dçp, Nba thrOng de nghj 

sinh vién dn tham dv dy dü va dUng giO. 

Ghichá: 

- Sinh viên den nhn bang tt nghip phãi mang theo: Chang minh 1/ut nhân An 

(CMT) và the sinh viên. 

- Tnr&ng hop nhn thay phãi CO giy Uy quyn: GiAy Uy quyn phãi CO XáC nhtn 

dóng dAu cUa chinh quyn dja phi.rcnig ncri cu trCt, kern theo CMT nhân dan cUa Ca hai 

nguOi Uy quyn và nguOi duçyc Uy quyên. 

- Sinh viên np 18 phi tri.rOc khi nhn bang tM nghip. 

- Sinh viên chi.ra nhn bang t& nghip theo U hoach sd v truOng Dai  hpc K5 thut 

Cong nghip nhn bang vào thU 6 hang tuAn tai  PhOng Dào tao (PhOng 304 - Nhà Hiu 

M. 

Trân tr9ng cam on! 

KT. HIEU TRIXJNG 
EHOHJEU TRUNG 

NoinhIn: 	 ç'G V% 

- TTGDTX tinh Bak Ninh 	 / TRiNG ° 
- BGH (dé b/c); 	 ff° DA! HOC 
- Luu VT, DT. 	 (* 	T1{UAT 

Xuân Minh 


