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THÔNG BÁO 
Về việc dời ngày phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 

  

- Theo Kế hoạch số 29/KH-CNTĐ-ĐT ngày 21/03/2016, Thời gian phát bằng tốt 

nghiệp từ ngày 26/09/2016. Tuy nhiên, theo đề nghị của các Khoa, nhà trường đã gia 

hạn thêm 1 tuần cho HSSV nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Vì vậy, việc phát bằng tốt 

nghiệp cho học sinh sinh viên (HSSV) đạt tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 sẽ dời lại như 

sau: 

- Thời gian phát bằng tốt nghiệp: từ ngày 03/10/2016.  

- Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. 

Ghi chú:  

- HSSV có nhu cầu cấp chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì đăng ký tại Khoa chủ quản.   

- Các trường hợp HSSV được công nhận tốt nghiệp và chờ cấp chứng chỉ tin học B và 

chứng chỉ GDQP-AN phải nộp bổ sung chứng chỉ tại khoa chủ quản trước khi đến 

nhận bằng tốt nghiệp.  

- Học sinh sinh viên phải thanh toán công nợ (nếu có) trước khi nhận bằng tốt nghiệp. 

- Bằng Tốt nghiệp chỉ được cấp một lần, do đó để đảm bảo quyền lợi của HSSV, khi 

đến nhận bằng, HSSV phải đem theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc giấy 

tờ tùy thân có dán ảnh để kiểm tra, đối chiếu.  

- Trường hợp nhận bằng thay phải có giấy ủy quyền được chính quyền địa phương xác 

nhận và bản sao CMND của người được cấp bằng và người được ủy quyền nhận bằng 

thay. 

Rất mong nhận được sự thông cảm của HSSV và các Khoa.  

Trân trọng./. 
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