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THONG BAO
và vic phát bang tt nghip Dai hoc chinh quy dçt 2 (b6"sung) nãrn 2016
Thirc hin ke^ hoach dào tto näm hpc 2016 - 2017. Nhà tri.räng to chirc phát bang tot
nghip Cho sinh viên chInh quy dot 2 (bô sung) nãm 2016. Ké hoch nhir sau:

1. Thôigian: 8h00 ngày 16tháng 12 näm 2016.
2. Da dim: Hi tru'äng iOn.
3. Di ttrçrng nhn bang tot nghip
- Sinh viên dü diu kin t& nghip theo quyt djnh so^ 701, 702.
- Sinh viên dn nhn bang can lam các thu tiic nhii sau:
+ Dang k ban sac, bang t& nghip (nu sinh viên có nguyen v9ng).
+ Khi nhn bang sinh viên phãi trInh các gity tO sau: chirng minh nhân dan (h
chiu) và the sinh viên,
+ Thrc hin các ni dung khác theo hi.rOng dn tai Hi tnrOng iOn;

Lu'u*
+ TnrOng hç
Phái trInh giy Uy quy&n có xác nhn cUa chInh quyn dja
phixang ncii cu trü, kern theo chirng minh nhân dan (co them ban phô to cong chüng) cUa Ca
ngi.rOi Ciy quyn và ng.xOi dtxç'c üy quyen, the sinh viên cüa ngrOi Uy quyên.
+ Sinh viên phái kim tra k các thong tin trong bang t& nghip và bang diem. Nu có
sai sOt phãi báo ngay Cho ngtrOi phiri trách dé giãi quyk
+ Di vOi nhng sinh viên tot nghip các ngãnh Ong ngh (baogm dt 1 vi dQt 2
nàrn 2016) së nhn bang vào 15h00 ngãy 16/12/2016 ti Showroom.
C
3.
tác chun bj và ph6i hqp thiyc hin
3.1. Phông Dào tqo: Chü trI cOng tác phát bang.
3.2. Phông CTHSSV Chuan bj h6A so, gc và hoàn trã Cho các sinh viCn nhn bang.
3.3. Trung tarn d/ch vy tang hQp: Chun bj hi trnOng, ba dài.
Nhà tnrOng & nghi các don vi chtrc näng và cá nhân lien quan thirc hin ding các ni
dung theo thông báo.
Trân trong cam an.!.
A

Noi nhan:'
- Các dan vi lien quan;
- Lau: VT, DT.
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