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Ha Ni, ngày 02 tháng 7nãm 2021 

THÔNG BAO 
V vic trao  bang Mt nghip nãm 2021 (Dt 1) 

Nhà tru&ng th chIrc L trao b&ng Mt nghipcho sinh viên Cao Lien thông, Dai 
hoc và sinh viên chuang trInh tiên tiên dixçic xét tot nghip dt 1 nàm 2021 và các dqt cU theo kê hoach san: 

1. Th?ñ gian tr ngày 05/7/2021 dn 09/7/2021 tai phông P203, nhà C12 tang nhix sau: 

Ngày Bui Khoa 

05/7/2021  
Sang KhoaCo-.-Diên 

Chiu Khoa Cong ngh thông tin 

06/7/2021  
Sang Khoa Du khI và Chiwng trInh tiên tin 

Chiu Khoa Kinh t và QTKD 

07/7/2021  
Sang Khoa Môi tru'&ng 

Chiu Khoa Trc dja - Ban d và QLDD 

08/7/2021 
Sang Khoa Xây drng, Khoa MO, Khoa KH và KT Dja chAt 

Chiu H Cao ding, H Lien thông 

09/7/2021 Sang HVira1àmvjrahoc 

Chiu Các khóa cü 

2. Thñ tic nhn bang tot nghip: 

2.1 .TruO'c khi nhn bng: 

a. Sinh vien truâc khi dn nhn bang Mt nghip, cn dãng k) nhn b&ng tui dja 
chi vanbang.humg.edu. vn. 

b. Sau khi din dy dü thông tin theo yeu cu, sinh viên in và gi& Phiu nhn 
bang tOt nghip. (Luu j Sinh vien dkn md lop chInh xác theo md lop quán l•  cüa tru'àng, 
VD: LOp Ty' d5ng hOa K6OA- ma lOp là: DCCDTD6OA). 



2.2. Dn nhn bang Mt nghip cn xut trInh: 
a. Chifrng minh nhân dan hoc H chiu (Bàn gic con hn sii'r dung); 
b. The sinh viên; 

c. Phiu dãng k nhn bang Mt nghip; 

2.3. K nhãn bAng Mt nghip: 

Sinh viên kim tra các thông tin trong s cp bAng Mt nghiep, din dy dü thông 
tin theo yêu cãu, k và ghi rO ho ten vâo so theo mâu; 

A . -A 2.4. Doi vcn ngiroi thwc uy quyen nhan thay bang tot nghiçp,can xuat trinh: 
- Giy üy quyn nhn bAng Mt nghip (co mu kern theo); 

- Chirng minh nhân dan hoc h chiu (bàn gc) cüa ngi.thi dixçc üy quyn. 
3. Thông tin khác: 

3.1. Sinh viên không den nhân bAng Mt nghip vào dçit trên, se nhan bang vão các ngày 
th& 2, thii'r 4 và thir 6 hang tuan trong vông 02 tuân, tinh tr ngày cuôi cüng cüa ljch phát bAng, 
sau thai han trên, sinh viên lay bAng tot nghip vOi eác d?t sau. 

3.2. Danh sách sinh viên duoc cp bAng Mt nghip (xét dt 1 nAm 2021) vã các dt trirâc di.roc cong bô tai dja chi: daotao.humg.edu.vn. 

3.4. PhOng Dam báo Chat krçing GD: Phi hçip vó'i phông Dào tao DH thtrc hin kê 
khai Phiu kháo sat sinh viên. 

3.5. Tram V M: Thtrc hin do than nhiét, khai báo t cho sinh viên. 
D nghj sinh viên Khai báo y t, deo khu trang và sat khun truthc khi vào nhn 

bAng Mt nghip. 

D nghj BCN các Khoa, Giáo viên chü nhim các lap, phông CTCT-SV, phông Quan 
h cong chüng và doanh nghip phôi hçxp thông báo den sinh vién tot nghip biêt de thc hin. 

Noinhin:  .46- 
- HT (do báo cáo); 
- Thông báo trOn Website dào tao; 
- Humg eOFFICE; 
- Các khoa liOn quan; 
- Các Dan vi liOn quan; 
-SVc1OTN; 
- Lixu HCTh, DTDH(02)  

 

PHÔ HIU TRUNG 

GS.TS 



CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
Doe lap — Tir do — Hanh phñc 

Giây üy quyên nhn bang tot nghiêp 

Kó'nh jü'i:  Phông Dão tao Dai hoc, TrtrOng Di h9c MO - Djacht 

Sinh ngãy tii:  
do CA t1nh  cap ngày  

Khóa  
thuôckihoa• Hêdàotao NämBVTN ,cüa 
truOng Di h9c Mo - Dja cht. 

Nay tyi lam giy nay Ciy quyn nhan Mng tt nghip cUa tiii cho: 
Ong (Ba):   Sinh ngày  
S CMND , do CA t1nh cp ngày  
Dja cM thung tr(r  

Tji xin chiu hoàn toàn chju trách nhiêm truâc pháp lut v vic ày quyên nay và xin cam doan 

s không có bAt k5' khiu ni nào sau nay (N& ainh kern: Cháng mink nhân dan cüa ngu'ài uy 
quyn và ngwà'i dwrc üy quyn (co cong cháng)). 

RAt mong Qu Phông xem xét va giãi quyk 

Tôi xin chan thành cam an! 

NgtrOi dtrçrc ày quyn 
  ngày ..........tháng........nàm 20 

(Ky, ghi rö h9 ten)
Ngu*i ày quyn 
(, ghi rö hQ tên) 

Xác nhn cüa Chink quyn 
a7aphwo'ng nguOi ày quyên 

Ten tôi là.:  

S CMND  

Dja chi thung tr(r  

Dâ t& nghip chuyên ngành 
MASV  


	Page 1
	Page 2
	Page 3



