
DI HQC THAI NGUYEN 	CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 

TRU'NG IMI HOC KTCN 	 Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S& 33.Q ... /TB-DHKTCN 
Thai Nguyen, ngày 08 tháng 12 nãm 2016 

THÔNG BAO 

V/v Lex  be giãng vä trao bang tt nghip cho sinh viên 

Dal hoc h Vira lam vfra h9c 

Trung Dti hoc Ky thuit Cong nghip th chi.rc U b6 giãng và trao bang tot nghip 

cho sinh viên lap LS 111 h9e tai  Trung tam Giáo diic thu&ng xuyên II Tinh Lang Sen. 

Nhà tru&ng thông báo và kInh m?ji Länh dto Cor sâ lien kt dào t?o,  Giáo viên thu nhim 

và sinh viên tham du bui I. 

1. Thñ gian: 9h30' ngày 18 tháng 12 näm 2016 

2. Dja dim: Hi tru'àng - Trung tam Giáo dc thurô'ng xuyên II 

De^ bui Le^ b giãng và trao bAng tht nghip thành cong t& dçp, Nhà trung d nghj 

sinh viên dn tham di,r dAy dü và dung gi. 

Ghichá: 

- Sinh viên dn nhtn bang t6t nghip phãi mang theo: Chang minh i/ut nhân dan 

(CMT) và the sinh viên. 

- Tnring hçip nhn thay phãi Co giy uy quyn: GiAy ay quyn phãi CO xác nhn 

dOng dAu cUa chInh quyn dja phuorng norm cu trü, kern theo CMT nhân dan cüa Ca hai 

nguRi üy quyn và nguYi dixçic üy quyn. 

- Sinh viên np 16 phi tnràc khi nhtn bAng uSt nghup. 

- Sinh viên chi.ra nhn bAng t& nghip theo U hoach sê ve truông Dui hoc K5 thut 

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

b3). 

Trân tr9ng cam on! 

KT. HIEU TRIJONG 

Noi nhân: 	
,T1W TR11JNG 

- TTGDTXIL tinh Lang  Son; 
- BGH (d b/c) 	 DI HOC 

- Ltru VT, DT. \\cONGNdRr1  

Xuân Minh 


