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THÔNG BAO 

V/v U be giäng vã trao bang tot nghip cho sinh viên 

Bal hoc he Vra Irn vira hoc 

Tnrng Dai  hçc Ky thut Cong nghip t6 chirc 1,86  be^ giãng và trao bang t6t nghip 

cho sinh viên lap HG! 11 hoc tai Tru&iig Cao ding Six phtm tinh Ha Giang. NM trix&ng 

thông báo và kInh mii Länh do Cci sa lien k& dào tao, Gião vien chU nhim vã sinh viên 

tham dir bu6i 1. 

1. Th?yi gian: 9h00' ngày 25 tháng 12 näm 2016 

2. Da dim: Hi trurvng - Trurông Cao däng Sir phim, Ha Giang 

De^ bui U be^ giãng và trao bang t& nghip thành cong t6t dçp, Nhà trung de^ ngh 

sinh viên dn tham di,r day dü vâ dung gi. 

Ghi c/ia: 

- Sinh viên dn nhin bang t& nghip phái mang theo: C7iá'ng mini, Iii it' u/ian dan 

(CMT) và the sin/i Win. 

Trir&ng hçip nhn thay phãi CO giy üy quyn: Giy fly quyn phãi có xác nhn 

dong d&u cüa chInh quyn dja phixcng ncii cix ti-G, kern theo CM1' nhân dan cüa Ca hai 

ngu&i Uy quyn và ngixii duçic üy quyn. 

- Sinh viên np le phi tnràc khi nhn bang t& nghip. 

- Sinh viên chixa nhn bang t& nghip theo ke^ hoach së v6' trlx&ng Dai hçc Ky thutt 

Cong nghip nhn bang vào thi.r 6 hang tuan tai Phông Dâo tao Phông 304 - Nhà Hiu 

b5). 

Trân trQng cam an! 

KT. lIEU TRIRNG 
&ItU TR1JNG 

iVo, n/ian: 
- Trithng CDSP HG; 
- BGH (d b/c) 
- Lau VT, DT. 
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