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THÔNG BÁO 

Về việc hoàn thành hồ sơ nhập học và nộp bằng tốt nghiệp THPT  

các lớp Khóa 2020, 2021 

 

Căn cứ quyết định số 104/QĐ-CĐĐLHCM ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc ban 

hành quy chế tuyển sinh năm 2022 của Trường Cao đẳng điện lực Thành phố Hồ Chí 

Minh;  

Căn cứ quyết định số 52/QĐ-CĐĐLHCM ngày 19 tháng 02 năm 2019 về việc ban 

hành quy chế công tác học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng điện lực Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

Sau quá trình kiểm tra, rà soát hồ sơ nhập học của HSSV các khóa 2020, 2021 còn 

nhiều HSSV chưa hoàn thành đầy đủ các hồ sơ nhập học theo quy định của nhà trường và 

giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đã hết thời hạn.  

 Để công tác lữu trữ hồ sơ nhập học theo đúng quy định, Nhà trường thông báo 

đến tất cả học sinh sinh viên các lớp khóa 2020, 2021 hoàn thành nộp các hồ sơ nhập học 

còn thiếu và bản sao bằng tốt nghiệp THPT đến ngày 16/9/2022. 

 Sau thời gian trên HSSV chưa nộp đầy đủ các trường hợp không hoàn thành nghĩa 

vụ nộp hồ sơ nhập học theo quy định sẽ bị xử lý và HSSV sẽ không được xét tốt nghiệp 

đến khi hoàn thành nghĩa vụ của mình. 

Yêu cầu HSSV các lớp hoàn thành các hồ sơ nhập học theo đúng quy thời gian 

quy định. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

-  Ban giám hiệu; 
- GVCN các lớp;  

- Tổ CTSV; 

- HSSV; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quang 
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