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THÔNG BÁO 
V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp đại học và nhận giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời qua đường bưu điện (đợt tháng 6/2021)  

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó 

lường. Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, Tổ Văn bằng chứng chỉ tổ chức phát 

giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên qua đường bưu điện, không phát trực 

tiếp tại Trường. 

Sinh viên có tên trong Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021 (kể cả 

sinh viên chưa nộp đủ chứng chỉ chuẩn đầu ra) thì thực hiện các công việc như sau: 

1. Kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp 

Sinh viên kiểm tra thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính, xếp loại) trong Quyết 

định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp (xem tại Website Trường vào mục Sinh viên/Văn 

bằng chứng chỉ).  

Nếu có sai sót, phản hồi ngay về Tổ Văn bằng chứng chỉ qua điện thoại: 

0274.3840.230 đến hết ngày 25/6/2021 để điều chỉnh. Sau thời điểm này, Tổ VBCC sẽ 

chốt thông tin để in bằng tốt nghiệp và không thể chỉnh sửa. 

2. Đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời qua đường bưu điện 

- Sinh viên đăng ký nhận qua bưu điện bằng cách truy cập vào link sau: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfevh4FfmfO7ZxCvGyGEJb0An3RDQme

2tGuH5YRcMhZ-iyWUA/viewform 

hoặc quét mã QR: 

 

- Thời hạn đăng ký: Từ nay đến hết ngày 22/6/2021. Từ ngày 24/6/2021, Tổ 

VBCC sẽ bắt đầu gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời về địa chỉ đã đăng ký. 

- Đối với sinh viên chưa trả sách đã mượn cho Nhà trường thì liên hệ với Trung 

tâm Học liệu (Cô Bích Lại, điện thoại: 0274.3841.570, Email: thuvien@tdmu.edu.vn) để 

được hướng dẫn làm thủ tục hoàn trả sách. Tổ VBCC sẽ không gửi giấy chứng nhận tốt 

nghiệp cho sinh viên chưa hoàn trả sách. 
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3. Nộp lệ phí cấp bằng tốt nghiệp qua ngân hàng 

- Sinh viên nộp lệ phí cấp bằng tốt nghiệp bằng hình thức chuyển khoản vào tài 

khoản ngân hàng của Trường (không đến Trường để nộp tiền mặt) như sau: 

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Thủ Dầu Một 

+ Số tài khoản: 6501.0000.465078 tại ngân hàng BIDV CN Bình Dương 

+ Nội dung nộp tiền: Mã số sinh viên + Họ và tên + LPCB 

 - Lệ phí cấp bằng: 90.000VNĐ/Sinh viên. 

4. Nhận bằng tốt nghiệp chính thức 

Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức dự kiến cuối tháng 7/2021. Sinh viên 

theo dõi thông báo chi tiết tại Website Trường vào mục:  Sinh viên/ Văn bằng-chứng 

chỉ / Thông báo 

 

Tổ Văn bằng chứng chỉ./. 


