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TP.HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2019 
  

 

 

THÔNG BÁO 
(V/v Nộp lệ phí làm Bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2019 – hệ chính qui) 

  

Để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp cho đợt xét tháng 09/2019 (đính kèm danh sách dự 

kiến tốt nghiệp), sinh viên tốt nghiệp đóng lệ phí làm bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo 

(A1-201) như sau: 
 

1. Lệ phí: 
 

- Sinh viên Cao đẳng và Đại học: 60.000 đ (Sáu mươi ngàn đồng). 
 

- Riêng sinh viên học chương trình Sư phạm (có chứng chỉ sư phạm): 80.000đ (Tám 

mươi ngàn đồng), nộp kèm 01 hình 3x4 đã được dán vào mẫu dán ảnh tại trang 2 (ghi đầy 

đủ thông tin vào mẫu, hình chụp: Nam áo sơ mi & thắt cà vạt, Nữ áo dài hoặc Vest). 

2. Thời gian nộp:      

Ngày Thời gian Khoa 

30/09/2019 

Sáng 7h30 - 11h30 1. Điện – Điện tử  

Chiều 13h15 – 16h30 

1. CN. May & Thời trang 

2. In & Truyền thông 

3. Công nghệ thông tin 

01/10/2019 

Sáng 7h30 - 11h30 1. Cơ khí Chế tạo máy 

Chiều 13h15 - 16h30 

1. Cơ khí Động lực 

2. Xây dựng  

3. Ngoại ngữ 

02/10/2019 Sáng 7h30 - 11h30 

Đào tạo chất lượng cao:  

Gồm các ngành sau: 

1. Công nghệ kỹ thuật ô tô 

2. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

3. Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

4. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá 

5. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

7. Công nghệ kỹ thuật môi trường 



02/10/2019 Chiều 13h15 - 16h30 
Đào tạo chất lượng cao:  

Tất cả các ngành còn lại 

03/10/2019 Sáng 7h30 - 11h30 
1. CN. Hóa học & Thực phẩm 

2. Kinh tế 

Ghi chú:  

- Do số lượng sinh viên rất đông, đề nghị các em sắp xếp đi đúng thời gian như trên. 

- Chuẩn bị đúng số tiền phải đóng để tránh sự chờ đợi. 

- Có thể nhờ bạn đóng giúp hoặc lớp cử đại điện lập danh sách thu và đóng lệ phí. 

- Liên hệ bộ phận quản lý bằng để được hướng dẫn thêm (nếu cần):  

(028) 3722 1223 – số nội bộ 8129.  

  PHÒNG ĐÀO TẠO  

   



Mẫu dán ảnh dành cho các lớp chương trình Sư phạm (Mỗi sinh viên dán 1 tấm ảnh 3 x 4)  

  Lớp:  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoï teân:………………………………………………………………………………. 

   Ngaøy sinh:………………………………………………………………………… 

   Nôi sinh (tænh):…………………………………………………………………. 

   MSSV…………………………………………………………………………………. 

    Điện thọai:…………………………………………. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Họ ïteân:……………………………………………………… 

Ngaøy sinh:……………………………………………………… 

 Nôi sinh (tænh):………………………………………………………… 

MSSV…………………………………………………………………………… 

 Điện thọai:……………………………………… 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Họ ïteân:……………………………………………………… 

Ngaøy sinh:……………………………………………………… 

 Nôi sinh (tænh):………………………………………………………… 

MSSV…………………………………………………………………………… 

 Điện thọai:……………………………………… 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoï teân:………………………………………………………………………………. 

   Ngaøy sinh:………………………………………………………………………… 

   Nôi sinh (tænh):…………………………………………………………………. 

   MSSV…………………………………………………………………………………. 

    Điện thọai:…………………………………………. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Họ ïteân:……………………………………………………… 

Ngaøy sinh:……………………………………………………… 

 Nôi sinh (tænh):………………………………………………………… 

MSSV…………………………………………………………………………… 

 Điện thọai:……………………………………… 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Họ ïteân:……………………………………………………… 

Ngaøy sinh:……………………………………………………… 

 Nôi sinh (tænh):………………………………………………………… 

MSSV…………………………………………………………………………… 

 Điện thọai:……………………………………… 


