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THÔNG BÁO 
V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ (đợt tốt nghiệp tháng 3/2022) 

 

1. Hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ gồm: 

- Bản gốc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp 

pháp khác có ảnh của người được cấp bằng. 

- Phiếu thu nộp lệ phí cấp bằng, trong đó có xác nhận hoàn thành học phí (đối với sinh 

viên, học viên nộp lệ phí sau ngày 13/4/2022). Lệ phí nộp tại Phòng Tài chính - Kế toán, 

riêng Thứ 7 và Chủ nhật nộp tại Quầy thu học phí - Trung tâm Tuyển sinh (Cổng 3). 

* Lưu ý: Sinh viên/ học viên phải trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp, trường hợp nhận 

thay phải có giấy ủy quyền do cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

2. Hồ sơ khác đối với sinh viên đại học 

- Giấy xác nhận không nợ tài liệu của Trung tâm Học liệu (đối với SV trả sách đã 

mượn sau ngày 15/4/2022. 

- Đối với sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp nhưng chưa nộp đủ chứng chỉ chuẩn 

đầu ra, khi nhận bằng chính thức phải nộp bổ sung bản sao tất cả chứng chỉ chuẩn đầu ra 

theo yêu cầu của khóa đào tạo (tin học, ngoại ngữ, kỹ năng xã hội) và đem theo bản gốc 

để đối chiếu. 

Đối với các loại chứng chỉ dưới đây cần lưu ý: 

+ Chứng chỉ (tin học, ngoại ngữ, kỹ năng xã hội) do TDMU cấp thì có thể thay thế 

bằng giấy xác nhận do các Trung tâm của Trường cấp. 

+ Chứng chỉ ngoại ngữ là DELF/HSK/JLPT/TOPIK, sinh viên phải nộp kèm theo bản 

dịch. 

+ Chứng chỉ ngoại ngữ là TOEIC/TOEFL/IELTS, Tổ Văn bằng chứng chỉ sẽ gửi đến 

đơn vị cấp phát để hậu kiểm, trong vòng 02 tuần làm việc sẽ thông báo kết quả cho sinh viên. 

3. Hồ sơ nhận bằng trong trường hợp ủy quyền, gồm: 

- Hồ sơ nêu tại Mục 1, Mục 2; 

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ giấy tờ tùy thân 

hợp pháp khác có ảnh của người ủy quyền (trong trường hợp không thể đem bản gốc để đối 

chiếu); 

- Bản gốc chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ giấy tờ tùy thân hợp pháp khác 

có ảnh của người được ủy quyền; 

- Giấy ủy quyền do cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

4. Thời gian – Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:  

- Ngày 07/5 và 08/5/2022 tại Dãy K (Cổng 4). Lịch cụ thể vui lòng xem sơ đồ (kèm 

theo). 



- Đối với các sinh viên, học viên không thể đến nhận theo lớp vào thời gian nêu trên: 

+ Ngày 10/5/2022 và 17/5/2022 nhận tại Phòng B.305 (Buổi sáng từ 8h00 - 11h00, 

buổi chiều từ 14h đến 16h30). 

+ Từ ngày 24/5/2022 trở về sau, nhận tại Tổ Văn bằng chứng chỉ (Cổng 1) vào Thứ 3 

hàng tuần (Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h đến 16h30). Điện thoại liên hệ: 

0274.3840.230. 

LƯU Ý: Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khi đến nhận giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời, sinh viên, học viên chấp hành nghiêm túc nguyên tắc 5K. 

Sơ đồ nhận bằng tốt nghiệp 

  Địa điểm 

Thời gian 
Phòng K.101 Phòng K.102 Phòng K.103 

Ngày Giờ Lớp  Lớp  Lớp  

Sáng 

Ngày 

07/5/2022 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2018 – 2022 
(* Tổ VBCC kết hợp phát chứng chỉ Giáo dục- Quốc phòng an ninh cho khóa D18 tại phòng 

K104, K105, K106. Sinh viên xem thông báo cụ thể trên Website Trường tại mục: Sinh viên - Văn 

bằng chứng chỉ - Thông báo) 

8h00-8h20 D18TQ01  
D18TQ02 

D18TQ03 
 D18TQ06  

8h20-8h40 
D18AV01 

D18AV02 
 

D18VL01 

D18TO01 
 

D18TQ04 

D18TQ05 
 

8h40-9h10 D18QT07  D18QT08  D18QT09  

9h10-9h40 D18AV03  D18QT01  D18TC01  

9h40-10h00 
D18AV04 

D18AV05 
 D18QT02  D18TC02  

10h00-10h20 D18AV06  D18QT03  D18TC03  

10h20-10h40 D18AV07  D18QT04  
D18TC04 

D18TC05 
 

10h40-11h10 
D18AV08 

D18AV09 
 D18QT05  D18KT01  

11h10-11h20 
D18GD01 

D18LS01 
 D18QT06  D18KT02  

 

Chiều 

Ngày 

07/5/2022 

14h00-14h20 D18QC01  D18QC02  D18LUTP03  

14h20-14h40 D18KT03  D18LUQT01  D18LUHC01  



  Địa điểm 

Thời gian 
Phòng K.101 Phòng K.102 Phòng K.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều  

Ngày 

07/5/2022 

 

14h40-15h00 D18KT04  D18LUQT02  
D18QN01 

D18QN02 
 

15h00-15h20 D18KT05  D18LUQT03  
D18QN03 

D18QN04 
 

15h20-15h50 D18KT07  D18LUQT04  
D18HHPT01 

D18SH01 

D18MTKT01 

 

15h50-16h10 D18KT08  D18LUTP01  
D18QM01 

D18QM02 
 

16h10-16h30 
D18KT06 

D18XH01 
 D18LUTP02  

D18DL01 

D18DD01 
 

Sáng 

Ngày 

08/5/2022 

THẠC SĨ - ĐẠI HỌC HỆ THƯỜNG XUYÊN – ĐẠI HỌC CQ CÁC KHÓA TRƯỚC 

8h00-8h40 KLB19TH101  KLC18TH101  KLB19TH102  

8h40-9h00 KLB19AV101  KLB19HH101  KLC18MN101  

9h00-9h20 
KBC18HT201 

KBV18AV201 
 K201CD.DL01  K201CD.LS01  

9h20-9h40 
Cao học khóa: 

3, 4 và 5 
 KLB19SH101  

KBV17LU201 

KBV18LU101 

KBV18LU201 

 

9h40-10h10 Cao học khóa 6  

Đại học CQ  khóa  

2016-2021 và 

2017-2022 

(Kiến trúc, Xây 

dựng) 

 
Hệ TX Các lớp 

còn lại 
 

10h10-10h40 

Đại học CQ 

2017-2021  

ngành Luật, 

ngành QLNN 

 

Đại học CQ 2017-

2021  

Khoa Ngoại ngữ 

 

Đại học CQ 2017-

2021  

Khoa Kinh tế 

 

10h40-11h10 
Đại học CQ 

2017-2021  

Viện KTCN 

 

Đại học, Cao 

đẳng  

Hệ CQ các khóa 

còn lại 

 

Đại học CQ 2017-

2021  

GDH, GDMN, 

GDTH, SPNV 

 

 

 


