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THÔNG BÁO 
Về việc học sinh sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp trong tháng 05 năm 2019 
   

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, nhằm triển khai tổ chức Lễ 
trao bằng tốt nghiệp được hiệu quả. Nay, Trường thông báo đến các khoa chuyên 
môn và học sinh sinh viên (HSSV) đã tốt nghiệp đợt tháng 01/2019 (lớp cao đẳng 
Điện công nghiệp liên thông) và đợt tháng 04/2019 (các lớp trung cấp khóa 12) đăng 
ký nhận bằng tốt nghiệp trong tháng 05/2019, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng đăng ký 

-.Sinh viên lớp cao đẳng Điện công nghiệp liên thông khóa 03 (2017-2018): 
30 sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 01/2019. 

- Học sinh các lớp trung cấp khóa 12 (2017-2019): 93 học sinh tốt nghiệp đợt 
tháng 4/2019 (không tính học sinh dân tộc thiểu số các lớp trung cấp khóa 12 (theo 
Quyết định số 35/QĐ-UBND). 

2.  Thời gian, địa điểm đăng ký  

- Thời gian: Từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 17/5/2019. 

- Địa điểm: HSSV đóng lệ phí bìa bằng tốt nghiệp và lệ phí lễ phục tại phòng 
Tài vụ, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

3. Thời gian dự kiến tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp: Dự kiến ngày 
31/5/2019. 

 * Trường hợp số lượng HSSV đăng ký ít hơn số lượng dự kiến (60 HSSV), 
Trường không tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và hoàn trả lại lệ phí lễ phục cho 
HSSV. HSSV nhận bằng tốt nghiệp tại phòng Đào tạo sau ngày 17/5/2019. 

Đề nghị các khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai, phổ 
biến cho HSSV được biết và đăng ký nhận bằng tốt nghiệp đúng thời gian quy 
định./. 
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Trần Thị Kim Chung 

Nơi nhận: 
- BGH (chỉ đạo); 
- Các đơn vị, cá nhân liên quan (t/h); 
- Lưu: VT, ĐT (Trung 1b). 
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