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THÔNG BÁO 
Ké hogch tót nghiÇp các lóp �¡i hÍc, Cao �àng trong tháng 4 n�m 2021 

Can cu vào các Quy chê hiÇn hành cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o và cça Nhà truong; 
Cän cu chrong trinh và kê ho¡ch �ào t¡o n�m hÍe 2020-2021; Nhà truong thông báo các �om 
vi trong toàn truòng kê ho¡ch xét tôt nghiÇp dot tháng 3 n�m hÍc 2020 - 2021 nhu sau: 

Thành phân: Ban Giám hiÇu; Phòng �ào Tao; Phòng TCKT; Phông CTSV; Phông 
Thanh tra- Pháp chê; Phòng Quán lý chât lugngs: Trung tam Ngo¡i ngt - Tin hÍc; 
Doàn TNCSHCM; HÙi sinh viên; TruÛng, phó khoa, truong, phó BÙ môn, tro lý. 

2. ThÝi gian: Du kiên 9h00° ngày 30/03/2021. 
3. Dia diem: 

1. 

- Tai khu vue Hà NÙi: Phòng 402 -456 Minh Khai - Hai Bà Trumg - Hà NÙi; 

- Tai khu vue Nam �jnh: Phong HÙi thào - 353 Trân Hung �¡o - Nam �jnh. 

4. Cong tác chuân bË: 
- Các Khoa giëi toàn bÙ báo cáo �iêm các hÍc phân, báo cáo két quå thi l¡i, hÍc l¡i 

cho phòng Quan lý chât luong truóc ngày 21/03/2021. 
inh viên �ai hÍc, Cao �äng chua tôt nghiÇp �ä trà ng môn, hoàn thành công ng: 
Ty kiem tra �iêm các hoc phân cça minh, ph£n hôi �ên phòng Quán lý chât 

luong: Truócngày 23/03/2021; 
Sinh vien có các Chéng chi Tiêng Anh quôc tê �¡t sô �i¿m theo quy �Ënh và 
con thoi h¡n; sinh viên có các Chúéng chi GDQP-AN duoc câp ß các trrong 
khác �ên BÙ phn th tuc hành chính 1 cua nÙp �ê nghË xin mi¿n chuân dâu ra 
tiêng Anh; mi¿n Chúng chi GDQP-AN (�ieu kiÇn tôt nghiÇp) theo quy �Ënh 
cua Nhà truong �ên hêt ngày 15/01/2021. 

Nop ho so dê nghi xét toL nghiêp tai Bo phân thù tuc hành chinh 1 cra dén hét 
ngày 19/03/2021. 

Phong �ào t¡o tông hop kêt quä du kiên xét công nhn tôt nghiÇp giri các �on vË 
qua email vào ngày 24/03/2021; 

Các don vj kiêm tra, rà soát, phån hôi l¡i phòng �ào tao vào ngày 26/03/2021; 
Phong �ào t¡o hiÇu chinh và gri l¡i dt liÇu chuân cho các �on vË vào ngày

29/03/2021, các don vi ty in tài liÇu cho buôi hÍp xét. 
- K� ho¡ch phát giây chíng nhn tót nghiÇp, Phy luc vän bang - b£ng �iêm, bång tót 

nghiÇp, các lo¡i chúng chi: Xem thông báo t¡i website Nhà truong trong tuân �âu tháng
04/2021.

C�n cu thông báo này, �ê nghË các don vi, CVHT, sinh viên có liên quan theo chéc 
näng, nhiÇêm vu cça minh chËu trách nhiÇm tô chúc thyrchiçn dat kêt quå tôt. 
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