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THÔNG BÁO 

Về viêc̣ nộp hồ sơ xét tốt nghiêp̣ Đợt 2 năm 2021 
  

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-CNTĐ-ĐT ngày 04/02/2021 của Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức về việc tổ chức xét học vụ và xét công nhận tốt nghiệp năm 2021;  

Căn cứ Thông báo số 77/TB-CNTĐ-ĐT ngày 14/8/2021 của Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức về viêc̣ dời lịch xét tốt nghiêp̣ Đợt 2 năm 2021; 

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đợt 

đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:   

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 18/10/2021 đến 06/11/2021 

- Hồ sơ gồm:  

1. Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp  

2. Bảng điểm toàn khóa (bản chính) 

3. Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng) 

4. 02 Ảnh 3x4: áo sơ mi trắng, nền xanh 

5. Chứng chỉ Tiếng Anh, Chứng chỉ tin học, Chứng chỉ GDQP-AN (bản sao 

có công chứng) – Lưu ý HSSV: Nhà trường không nhận bản chính. 

* Ghi chú: 

- Các trường hợp thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (tại trường CĐ Công nghệ Thủ 

Đức) HSSV nộp bảng photocopy giấy xác nhận điểm thi.   

- Trường hợp HSSV thi Anh văn chuẩn đầu ra bên ngoài (không phải thi tại 

trường CĐ Công nghệ Thủ Đức) nếu có nhu cầu miễn các môn Anh văn chưa 

học thì nộp Đơn xin miễn học các học phần. 

- Nếu tình trạng HSSV đang bảo lưu thì nộp thêm đơn xin học lại sau thời 

gian nghỉ học tạm thời. 

- HSSV đóng 120.000đ tiền Lệ phí làm bằng tốt nghiệp(bằng hình thức 

chuyển khoản cho Phòng Tài chính kế toán của nhà trường). 



- Hình thức:  

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi bưu điện. 

+ Nếu gửi bưu điện thì bì thư ghi rõ:  

 Người gửi: Họ tên HSSV – Lớp – Số Điện thoại 

 Người nhận: Ghi rõ tên Khoa (vd: Khoa Công nghệ thông tin) 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 53 Võ Văn Ngân, phường 

Linh Chiểu, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. 

Trên đây là thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiêp̣ Đợt 2 năm 2021. Đề nghị các 

Khoa thông báo cho cố vấn học tập và HSSV biết và thực hiện. 

Trân trọng./. 

 
         
             TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

    
( đã ký) 

 
 

   Võ Thành Trung   

Nơi nhâṇ: 
- BGH; 
- Các Khoa, TT; 
- Lưu. 

 


