
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 

TỔ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Bình Dương, ngày  12   tháng  5  năm 2021 
  

THÔNG BÁO 
V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ (đợt tốt nghiệp tháng 3/2021) 

 

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 (Lệ phí 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 10/5/2021). 

- Bản gốc chứng chỉ kỹ năng xã hội hoặc giấy xác nhận của Trung tâm Đào tạo Kỹ 

năng xã hội (đối với SV đại học hệ chính quy khóa 2015, 2016 và 2017 nhận chứng chỉ sau 

ngày 10/5/2021). 

- 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 ngoại ngữ dưới đây cần lưu ý: 

+ 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 29/5 và sáng 30/5/2021 tại Dãy F3. 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 01/6 và 08/6/2021 nhận tại phòng D.101 (Buổi sáng từ 8h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 14h đến 16h30). 

+ Từ ngày 15/6/2021 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. 

5. LƯU Ý: Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khi đến nhận bằng tốt nghiệp, 

sinh viên, học viên chấp hành các quy định sau: 

- Luôn đeo khẩu trang; thực hiện nguyên tắc 5K; 

- Giữ khoảng cách an toàn giữa người với người; trước và sau khi nhận bằng không tụ 

tập đông người trong khuôn viên trường và trước phòng nhận bằng. 

 

Sơ đồ nhận bằng tốt nghiệp 

  Địa điểm 

Thời gian 
Phòng F3.102 Phòng F3.103 Phòng F3.104 

Ngày Giờ Lớp Lớp Lớp 

Sáng 

thứ Bảy 

Ngày 

29/5/2021 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

8h00-8h20 
D17GD01 

D17LS01 
D17TOUD01 D17HHHC01 

8h20-8h50 D17NV01 D17KT01 D17KT02 

8h50-9h10 

D17AVGD01 

D17AVGD02 

D17AVGD03 

D17AVKD01 

D17KT03 D17HHPT01 

9h10-9h40 D17AVKD02 D17KT04 D17HHTP01 

9h40-10h00 
D17AVKD03 

D17AVKD04 
D17KT05 D17DL01 

10h00-10h30 
D17TQ01 

D17TQ02 
D17KT06 

D17DL02 

D17DL03 

10h30-10h50 
D17TQ03 

D17TQ04 
D17QC01 

D17QM01 

D17QM02 

10h50-11h10 D17TQ05 D17QC02 D17QM03 

11h10-11h20 D17SH01 D17QC03 D17DD01 



  Địa điểm 

Thời gian 
Phòng F3.102 Phòng F3.103 Phòng F3.104 

 

 

Chiều  

thứ Bảy 

Ngày 

29/5/2021 

14h00-14h20 D17VL01 D17QN01 D17QN02 

14h20-14h40 D17QT01 D17QT02 D17QT03 

14h40-15h00 D17QT04 
D17QN03 

D17QN04 

D17XH01 

D17XH02 

15h00-15h20 D17QT05 D17LUQT02 

D17MTKT01 

D17MTSK01 

D17LUHC01 

D17LUHC02 

15h20-15h50 D17LUQT01 D17LUTP01 D17LUTP02 

15h50-16h10 D17TC01 D17TC03 

Đại học CQ khóa 

2016-2020 

16h10-16h30 D17TC02 

- Đại học hệ Chính 

quy các khóa trước; 

- D16KTRK 

- D16KTRN 

- D16XDCD 

- D16XDD 

Sáng 

Chủ nhật 

Ngày 

30/5/2021 

THẠC SĨ - ĐẠI HỌC HỆ THƯỜNG XUYÊN 

8h00-8h40 KLB18TH101 KLB18TH102 KLB18TH103 

8h40-9h10 KLB18TH104 KLB18MN101 KLB18DL201 

9h10-9h40 

Thạc sĩ khóa 

 2016-2018 

Thạc sĩ khóa 

 2017-2019 

(Dời đến ngày 

08/6/2021) 

KLC17TH101 KVV16LU201 

9h40-10h00 Thạc sĩ khóa 

 2018-2020 

(Dời đến ngày 

08/6/2021) 

Các lớp hệ thường 

xuyên còn lại 

KLB18NV101 

10h00-10h20 KLC17MN101 

 

 


