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THÔNG BÁO
Về việc cấp phát bằng Tốt nghiệp và đăng ký thông tin nhận giấy chứng 

nhận tốt nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 

Thực hiện công văn số 2556/UBND-VX ngày 01/08/2021 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố 
14 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TT ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên, học sinh tốt nghiệp năm 2021về 
việc hoãn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp trực tiếp cho sinh viên, học sinh đến khi 
đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và địa phương cho 
phép tổ chức lễ.

Trường hợp sinh viên, học sinh (SVHS) cần làm hồ sơ tuyển dụng gấp thì 
đăng ký thông tin với nhà trường để được cấp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng 
điểm (gửi qua bưu điện, người nhận trả phí), bản chính sẽ được cấp phát và ký 
nhận trực tiếp.

Thông tin SVHS cần cung cấp: Họ và tên, lớp, mã số SVHS, điện thoại liên 
lạc, địa chỉ chính xác nhận thư. Thông tin gửi cho nhà trường qua địa chỉ email: 
huonghepc@gmail.com hoặc liên hệ cô Hường qua Zalo: 092 5337968.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/08/2021 đến 30/09/2021
Nhà trường thông báo để SVHS tốt nghiệp năm 2021 căn cứ thực hiện, nếu có 

vướng mắc liên hệ phòng Đào tạo số ĐT: (028) 22155662 - 38919462 để được giải 
đáp./.

Nơinhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các khoa/phòng/trung tâm;
- Website;
- Lưu: VT, P. ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Trí Thiện
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