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THÔNG BÁO 
Về việc chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp năm 2016 

 
Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên chính quy khoá 

66, và sinh viên hệ liên thông lớp M4, O4, O9 khoá 47 vào sáng ngày 21/6/2016. Để 

chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp, Phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên khoá 66, và sinh viên 

hệ liên thông lớp M4, O4, O9 khoá 47 sáng ngày 20/6/2016 có mặt tại giảng đường 1, 2 để 

thực hiện một số công việc sau: 

- Nộp lại thẻ sinh viên (thẻ giấy); 

- Đối chiếu thông tin cá nhân trong sổ cấp bằng (họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi 

sinh) và ký nhận trong sổ bằng;  

- Nhận bảng điểm toàn khoá; 

- Nhận Giấy chứng nhận học liên thông (đối với sinh viên LT47); 

- Nghe phổ biến một số quy định trong buổi lễ tốt nghiệp; 

- Nam sinh viên nhận ”Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự về địa phương” tại Bộ môn 

Giáo dục quốc phòng. 

Thời gian và địa điểm cụ thể làm thủ tục cho từng khóa như sau: 

- Sinh viên khóa 66: 

+ Từ MSV 0801449 đến 1101137: 8 giờ 00 đến 9 giờ 30 tại giảng đường 1 

+ Từ MSV 1101138 đến 1101276: 9 giờ 30 đến 11 giờ 00 tại giảng đường 1 

+ Từ MSV 1101278 đến 1101426: 8 giờ 00 đến 9 giờ 30 tại giảng đường 2 

+ Từ MSV 1101429 đến 1101616: 9 giờ 30 đến 11 giờ 00 tại giảng đường 2 

- Sinh viên liên thông khóa 47: 

+ Lớp M4, O4 LT47: 11 giờ 00 tại giảng đường 1. 

+ Lớp O9 LT47: 11 giờ 00 tại giảng đường 2. 

Những sinh viên không hoàn thành các thủ tục trên hoặc còn các khoản công nợ với 

Nhà trường sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp. 

Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên khoá 66 và sinh viên hệ liên thông lớp M4, 

O4, O9 khoá 47 biết và thực hiện. 

 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016 

 PHÒNG ĐÀO TẠO 


