
DAI HOC THAI NGUYEN 	CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIIT NAM 
- TRU'YNG DiI HQC 	 Dôc 1p - Tii do - Hanh phtic 

KY THUIT CONG NGHIP 

S CIp /TB-DHKTCN 	 Thai Nguyen, ngày Thháng 3 nain 2017 

THONG BAO 
Ve viêc xét tM nghiêp cho sinh viên h6 Vfra lam vira hQc dçt 1 näm 2017 

Thrc hin ke hoach dào tao  nãm hoc 2016-2017, Nhà tnthng to chrc xét tot nghip 

dçrt 1 nâm 2017 cho sinh viên h Vi'ra lam vtra hoc (VLVH) và thông báo dn các phOng 

chi.rc näng, các co sô lien k& dào tao  (CSLKDT) và sinh viên VLVH ni dung nhtx sau: 

1. Di ttrçrng xét t6t nghip 

- Sinh viên các khóa tuyn sinh tr nam 2007 dn näm 2011 cIa hoàn thành chuong trinh 

dào tao,  hoàn thành hoc phi và các khoãn kinh phi khãc có nguyen vong xét tOt nghip: np don 

xét t& nghip theo mu (xem tai Website: http://daotao.tnut.edu.vn), và gri cho phOng Dao tao 

tnrOng DH Ky thuat  Cong nghip (Showroom Tuyn sinh - Cng chInh) truâc ngày 31/3/2017: 

- Sinh vien trtràc khi xét t& nghip phãi có trách nhim bo sung hoàn chinh hÔ  so gc 

theo quy djnh hin hành cüa Nhà tnr?Yng (chi tit lien he PhOng Cong tác h9c sinh - sinh viên, 

SDT: 0280.3847173). 

2. Nhim vii cüa cãc Pliôiig chtrc náng và Cor so lien kt dào to 

2.1. P/tang Ddo 4w 

- Tong hop danh sách sinh viên co' nguyen vong xét tit nghip gui cho các don vi lien 

quan; 

- Tong hcrp danh sách sinh viên dü diu kin tt nghip trInh Hi ding xét t& nghip 

Nhà tm1ng (Mci thc mc ve dim lien h8 SDT: 0984.176.661). 

2.2. P/tang cong tác HSSVvàphông Titan/s Ira - Pháp cite 
- Ph& hqp kim tra, dM chiu các thông tin sinh viên vi hÔ so g&, thông tin trong h 

thng; cap  nhat dCr 1iu lien t%ic và chuyn cho phOng Dào tao  de thông báo trên website; 

- Chuyn danh sách sinh viên dü và không dü diu kin ve^ hô so sinh viên cho phOng 

Dào tao  truâc ngày 07/4/2017. 

2.3. P/tang K /zoqch - Tài chInh 

Kim tra hoc phi và các khoãn kinh phi khác, lap  danh sách tinh hInh nçi/hoàn thành hoc 

phi cüa sinh viên chuyn cho phOng Dào tao  truâc ngày 07/4/2017. 

2.4. Co, sô lien kEl dao Igo 

Thông báo kê hoach xét t& nghip tOi sinh viên. 

Trân tr9ng cam on! 

KT. HIU TRU'NG 
Noi nhân: 
- BGH (U b/c); 
- Các don vi lien quan; 
- Liju: VT, DT. 
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