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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap — Tu' do — Hanh phüc
Tp.H ChI Minh, ngàyJitháng 5 nãm 2018

THÔNG BAO
V vic cap phát bang tt nghip cho sinh viên các lóp Di h9c khóa 9 dçrt 1
hInh thü'c Vü'a lam vfra h9c
Can cir tInh hInh thirc t xét cong nhn t& nghip cüa sinh viên các lap Dai h9c khóa 9 dçt 1
hinh thirc VLVH, Nhà tru?rng thông báo v vic cp phát bang tt nghip nhu sau:
Vai s 1umg sinh viên thrçc Cong nhn t& nghip cüa cac lap Di h9c khOa 9 dçit I hinh
thüc VLVH hn ch, nên d tto sir trang trQng và ghi nhn qua trInh hc tp cUa sinh viên tt
nghip, Nhà trtxông di th?i gian t chiirc 1 b giãng va trao bang tht nghip cho sinh viên các
lap Di h9c khóa 9 dçt 1 lilnh thirc VLVH (gm: DHK9KT1, DHK9MA1, DHK9QT1) sang
tháng 08/2018 (chung dçxt vOi Lien thông DH khóa 12 dçit 1, có k hoach dang k tham dr 1 b
giàng ci th sau).
Di vOi nhthig sinh viên có nhu cau duçc nhn bang tt nghip trrnYc d b sung h s cá
nhân, eó th nhn bang t& nghip theo thU tiic sau:
1. Dôittrçrng:
- Là sinh vien da duçic cong nhn t& nghip thuc hinh thirc VLVH (Co danh sách dInh kèm)
- Sinh vien phâi kim tra va hoàn tt các khoân ncr hçc phi (nu co); Hoàn trà giáo trinh, sách
tham khão (nu co) tai Thu viên.
2. ThOi gian — dja dim nhn bang tot nghip: Sinh viên c.m theo The sinh viên và bàn
chInh chirng minh nhân dânlcän crnrc cong dan (bàn chInh) khi dn nhn bang tt nghip vào
chiu thfr 11am hang tun (tü 13h30 — 16h30) ti Khoa Dào to Tai chirc (P.007, so 2C Ph
Quang, P.2, Q.Tan bInh).
Nhà tru?mg thông báo dn sinh viên d bit và thirc hin ni dung trên ./.
No'inithn:
- Thongbáotoànkhoa;
- Website cüa truàiig;
- Luu: K.DTTC.
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