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BẢN MỀM

THÔNG BÁO
Về việc ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung của
sinh viên Đại học chính quy khóa 2015 và Cao đẳng chính quy khóa 2016
Căn cứ Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Đào tạo
trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM thông báo về việc xác nhận thông tin in
bằng tốt nghiệp và thu hồ sơ bổ sung đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2015 và
Cao đẳng chính qui khóa 2016 như sau:
1. Thời gian và qui định về ký xác nhận thông tin:
 Từ 09/10 – 10/10/2018: Các khoa nhận danh sách ký xác nhận thông tin in bằng
tốt nghiệp của sinh viên ĐHCQ khóa 2015 và CĐCQ khóa 2016 từ phòng Đào
tạo.
 Từ 11/10 – 30/11/2018: Các khoa triển khai cho sinh viên ký xác nhận thông tin
in bằng tốt nghiệp.
Đây là thông tin để in Bằng tốt nghiệp. Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá
nhân (chính xác so với Giấy khai sinh); ghi bổ sung những mục còn trống như nơi sinh,
dân tộc, quốc tịch … (nếu có).
Nếu cần thay đổi thông tin, ghi thông tin đúng vào cột ghi chú và liên hệ ngay
phòng Đào tạo để điều chỉnh (nộp lại cho phòng Đào tạo bản sao Giấy khai sinh hợp lệ
có thông tin đúng)
Sinh viên ký xác nhận thông tin vào danh sách. Mỗi sinh viên phải tự ghi, ký tên
và chịu trách nhiệm.
 Từ 01/12 – 08/12/2018: Các khoa tập hợp lại danh sách và nộp về phòng Đào tạo.
2. Thời gian và qui định về nộp hồ sơ bổ sung:
 Từ 10/10 – 12/10/2018: Phòng Đào tạo sẽ gởi email thông báo cho từng sinh viên
những hồ sơ còn thiếu.
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 Từ 16/10 – 30/11/2018: Sinh viên nộp bổ sung hồ sơ tại phòng Đào tạo. (Sinh
viên nộp bản photo có công chứng, ghi rõ Mã số sinh viên).
Nhằm đảm bảo việc hoàn thiện hồ sơ cùng lộ trình tốt nghiệp được thuận tiện,
chính xác và đầy đủ nhất, đề nghị toàn thể sinh viên ĐHCQ khóa 2015 và CĐCQ khóa
2016 nghiêm túc thực hiện.
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