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`UBND TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Số: 176/TB-CNTĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 09   năm 2021

THÔNG BÁO
V/v thời gian đăng ký và làm đơn xin hoãn thi kết thúc học phần

học kỳ 2 năm học 2020-2021.
------

Theo Thông báo số 172/TB-CNTĐ-ĐT ngày 17/08/2021 của Hiệu trưởng trường

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về tổ chức ôn tập, thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học

2020-2021, Nhà trường sẽ mở link https://forms.gle/UEx3JCWfuxCfyzdx9 để HSSV

đăng ký hoãn thi (vắng thi có phép) bắt đầu từ ngày 30/09/2021 và HSSV làm và gửi

đơn xin nhận và trả điểm I (HSSV chèn chữ ký vào đơn) về email của Khoa chủ quản

HSSV bắt đầu từ ngày 30/09/2021. Tuy nhiên Nhà trường cần bổ sung thêm tính năng

trên các phần mềm UIS, Exam, trang online.tdc.edu.vn do đó thời gian tổ chức thi kết

thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 sẽ diễn ra trong tháng 11/2021. Vì thế, Nhà

trường điều chỉnh lại thời gian đăng ký và làm đơn xin hoãn thi kết thúc học phần học kỳ

2 năm học 2020-2021 như sau:

ü Nhà trường sẽ mở link https://forms.gle/UEx3JCWfuxCfyzdx9 để HSSV đăng

ký hoãn thi (vắng thi có phép) bắt đầu từ ngày 30/10/2021 đến hết ngày

19/11/2021.

ü HSSV làm và gửi đơn xin nhận và trả điểm I (HSSV chèn chữ ký của mình vào

đơn) về email của Khoa chủ quản HSSV bắt đầu từ ngày 30/10/2021 đến hết

ngày 19/11/2021.

 Các đơn vị, cá nhân cần trao đổi thông tin, xin liên hệ với Phòng Quản lý Đào

tạo: ĐT nội bộ: 115; ĐT cố định: 028 3897 0023.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Các Phòng/Khoa/Trung tâm;
- HSSV
- Lưu.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Đã Ký)

Võ Thành Trung
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