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THÔNG BĂo
Ve vięc xćt tot nghiëp doi vói sinll viôn cic khóa
(l?i hoc cliinh quy vi h? văn băng doi hec thó•hai cliinh quy
(dę•t xćt thńng IO năm 2018 bÓsung)
'Theo kë hoąch, tuân tir 14/01/2019dôn 18/01/2019,Truô•ngDąi hec Luât
X'ćttÓt nghiÔpchq sinh viôn căc khóa hÔdąi hec chinh quy (tir
llâ NÔitô
Khóa 39 tró vô try•óc) vâ 11$văn băng dąi IIQCth(ľhai chinh quy (ti'r Khóa 14 tro
chuân bi cho vięc xćt tôt nghiÔpdłrqc thvc hiÔndăng kë hoqch, dô
vë truóc).

nghi căc khoa, don vi có liôn quan vâ sinh viën phoi hqp thțł•chiÔn căc công viÔc
sau:

l. Đoi vói sinii viCn dăi dieu kięn tot nghięp theo quy che
Sinh viën liën hę vói căc khoa, dyn vi quân,ły vâ Phông Dâo tąo dô nÔp

hô so xćt tôt nghiôp. I-Iô so dë nghi xćt tôt nghiÔpgônr.
dë nghi xćt lôt nghięp (theo mâu cdłaPhông Dâo tąo);
- Giay xăc nhân vë viÔcchâp hânh phâp luât cua chinh quyen dia phuung

noi cu tril.
Thôi gian nÔp hô sa: tir ngây 08/01/2019 dĆn ngây 11/01/20 19;

Dia diëm nÔphô sg: Ol bân chinh nÔptąi văn phông khoa, don vi quân IY
sinh viôn; Ol bân photocopy nÔpcho căn bÔquân 19khóa cua Phông Dâo tąQ.
2. Đoi vfri cic don vi phoi hę•p

l./'sinh viân
2.I. Cdc khoa chuyën môn, dan vi
thânh viÔcchâm thi vâ gł:riBăng, diëm vô
Dôn clôc.căc BC)môn
Phông Dăo tąo dë hoân chinh cliôłnxćt tot nghiÔpcho sinh viën;
'I"iĆpľlhân don cua sinh viôn: lđrngây 08/01/2()19dôn ngây 11/01/2019;
- Phôi hqp vói Phông Dăo tąo, Phông Công tâc sinh viën thțł•chięn viÔc râ
soât vâ tông llęypket quâ hec tâp cua sinh viën căc khóa dë nghi xćt tôt nghięp ICI'
ngây 15/01/2019.
14/01/2019

- Kiëm tra câc, diôu kięn, lăp Bâo căo vă (lanh sâch sinh viôn cťła don vi
quăn dë nghi xćt tôt nghiôp: ngây 16/01/2019;
- Giri Bâo cóo vă danh săch sinh viôn dô nghi xćt tôt nghięp cho Phông
Dâo tąo: ngây 16/01/2019.
2.2. Pllông Đâo tgo
Tiôp nhân don Cihasinh viôn: tir ngây 08/01/2019 dôn ngây 11/0 1/2019;
I)hoi bqp v(yi căc khoa, don vi quân IS' sinh viën, Phông Côľ)g tťłc sinll
viën thv•c,hiÔnviÔc ra so{lt vâ tông hqp l(ęt quă hoc tâp ccła sinh viôn căc khóa dô
nghi xćt tôt nghięp
ngây 14/0 1/2019 dôn ngă.y 15/01/2()19.

- "l'iêp l'ihânBio câo và danh GâchSinh viên dê nghi xét 1(3tnghièp c•ùacôc
l(hoa,don vi quin Sinh viên: ngày 16/'01/'2()
19.
- Kiêm tra hô su, IOPBéo Cio tông h(yp.•ngày 17/01/2019.
h(.rpVéi Phòng 'l'ili chinh Kê l.oânkiênn Ira viêe tlurc hièll nghïa
dông IIQCphi cua Sinh viên ngày 16/01/2019
kien lich hQP fl(ii dông xét lòl nghiél) v,'i0ngày 17/()1/2()19
2..ì. Pliòng Công ttic Sinh viên
Phôi hQ1)vési céc khoa, don vi quàrl IY ,sinh viên
Iil)ân dòi tuqng và
cac vân dè vê tillân thân Sinh viên de nghi xét tôt nghiêp vào ngày 16/()1/2019.
2.4. Phòng Tài chinh - Ke totin
Phoi hqp Véi Phòng Dào tao và Phòng Công lâc Sinh viê!l kiêm tra viêc
Ihw•chiên nghÏa vu dông hQC phi céa Sinh viên dê nghi xét tôt nghiêp ngày
16/0 1/20 19.

Thanh toân l<inhphi rà soit kêt qui hoc tâp cho câc dan vi.
Yêu câu siph viên cic kh6a hê dai hoc chinh quy dl] diêu kiên tôt nghiêp

thyc hiên déng Rê hooch dâ thông bio.
De ,nghi
khoa, don vi phoi hqp Véi I)hòl'lg Dào too dê thll'C hiên tôt

vièc xét tôt nghièp cho Sinh viên càc khéa hê clai hoc cl'linh quy và hê vin bàng

dai hQ(.'thl'rhai chinh quy theo d(lng ke hoqch,/.
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- Ban Giâln hièu (dè b/c);
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Trtròng (dê dira tin),

TL.

TRU

IF.(J TRUONG

G-pìò

G
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