
Bé c«ng th¬ng 

Tr êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ Néi 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 

   

Sè :       /TB-§HCN                                          Hµ Néi, ngµy  03  th¸ng 08 n¨m 2017 

 

Th«ng b¸o 

KÕ ho¹ch cÊp b»ng tèt nghiÖp cho SV §¹i häc kho¸ 3,4,5,6,7,8,9; Liªn th«ng C§-§H kho¸ 

5,6,8,9,10; TC-§H kho¸ 5,8,9,10 vµ C§N-§H kho¸ 9,10. (§ît 2 n¨m 2017)  

  

I/ KÕ ho¹ch:  

- C¨n cø kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸c líp §¹i häc kho¸ 3,4,5,6,7,8,9; Liªn th«ng C§-§H kho¸ 

5,6,8,9,10; TC-§H kho¸ 5,8,9,10 vµ C§N-§H kho¸ 9,10 tèt nghiÖp ®ît 2 n¨m 2017, Trêng 

§¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi th«ng b¸o kÕ ho¹ch BÕ gi¶ng vµ trao B»ng tèt nghiÖp cho 

sinh viªn nh sau: 

 

TT Đơn vị Thời gian  Địa điểm 

1 
Khoa Điện tử 

Điện tử 1÷ 6,CLC1 khoá 8 

8h ngày thứ tư 

09/08/2017 

Tầng 2 A3 

Cơ sở 1 

2 
Khoa Du lịch 

Du lịch 1÷ 4; VN học 1,2 

14h ngày thứ tư 

09/08/2017 

Tầng 2 A3 

Cơ sở 1 

3 
Khoa CNTT 

HTTT1,2;KHMT1÷ 3; PM 1÷ 3,CLC1 

8h ngày thứ năm 

10/08/2017 

Tầng 2 A3 

Cơ sở 1 

4 
Khoa Ngoại ngữ 

Anh1÷ 3  

14h ngày thứ năm  

10/08/2017 

Tầng 2 A3 

Cơ sở 1 

5 
Khoa Cơ khí :  

Cơ ĐT1÷ 3;CK 1÷ 6,CLC1,CLC2 

8h ngày thứ tư 

09/08/2017 

Tầng 3 A11 

Cơ sở 1 

6 

Khoa CN Ô tô 

Ôtô 1÷ 6,CLC1 khóa 8 

LT CĐN-ĐH Ô 2 khoá 10 

14h ngày thứ tư 

09/08/2017 

Tầng 3 A11 

Cơ sở 1 

7 

Khoa Điện 

Điện 1÷ 6,CLC1; TĐH 1÷ 3; Nhiệt1 

CĐN-ĐH Điện 1,2 khoá 10 

8h ngày thứ năm 

10/08/2017 

Tầng 3 A11 

Cơ sở 1 



8 

Khoa Kế toán-Kiểm toán 

Kế toán 1÷ 7,CLC1 

CĐN – ĐH Kế toán 1÷ 3 khoá 10 

8h ngày thứ  sáu  

11/08/2017 

Tầng 3 A11 

Cơ sở 1 

9 
Khoa QLKD 

QTKD 1÷ 7; TCNH 1,2 

8h ngày thứ tư 

09/08/2017 

Tầng 5 thư viện 

   Cơ sở 2 

10 
Khoa CN Hoá 

Hoá 1÷ 4 

8h ngày thứ năm 

10/08/2017 

Tầng 5 thư viện 

   Cơ sở 2 

11 
Khoa CN May - Thiết kế TT 

May 1÷ 4; Thiết kế TT 1 

8h ngày thứ sáu 

11/08/2017 

Tầng 5 thư viện 

   Cơ sở 2 

 

- Nh÷ng SV Liªn th«ng C§-§H; TC-§H; C§N-§H  khãa 5,6,8,9,10; §¹i 

häc kho¸ 3,4,5,6,7 ®îc c«ng nhËn tèt nghiÖp ®ît 2 n¨m 2017, nhËn b»ng tèt 

nghiÖp t¹i phßng 106 nhµ A2 (c¬ së 1) tõ ngµy 08/08/2017 ( Liªn hÖ ThÇy TuÊn - 

§T 0983171189).  

* Yªu cÇu ®èi víi sinh viªn: 

- Nép lÖ phÝ lµm GiÊy chøng nhËn tèt nghiÖp, B»ng tèt nghiÖp, B¶ng kÕt qu¶ häc tËp.   

Møc thu:   

HÖ Liªn th«ng: 30.000 ®ång/1 sinh viªn. 

§¹i häc dµi h¹n: 40.000 ®ång/1 sinh viªn 

- Sinh viªn ®îc khen thëng nhËn tiÒn thëng ngay sau LÔ bÕ gi¶ng t¹i héi trêng; 

- Sinh viªn nhËn b»ng vµ b¶ng ®iÓm t¹i héi trêng; 

- Trêng hîp sinh viªn kh«ng ®Õn dù LÔ bÕ gi¶ng vµ nhËn b»ng tèt nghiÖp theo kÕ 

ho¹ch, sau 2 tuÇn ®Õn phßng 106 nhµ A2 – C¬ së 1 ®Ó nhËn b»ng. (Liªn hÖ ThÇy TuÊn 

– §T 0983171189) 

- Khi nhËn b»ng sinh viªn ph¶i xuÊt tr×nh thÎ HS-SV hoÆc CMND. Trêng hîp sinh 

viªn nhê ngêi kh¸c nhËn b»ng tèt nghiÖp, yªu cÇu ph¶i cã GiÊy ñy quyÒn theo quy 

®Þnh cña ph¸p luËt. 

II/ Ph©n c«ng thùc hiÖn 

1. Phßng C«ng t¸c Häc sinh-Sinh viªn 

- ChuÈn bÞ quyÕt ®Þnh khen thëng, giÊy khen . 



- Trang trÝ vµ chuÈn bÞ loa ®µi cho buæi lÔ bÕ gi¶ng t¹i Héi trêng nhµ A11 vµ TÇng 5 

Th viÖn Khu B theo kÕ ho¹ch. 

2. Phßng Qu¶n trÞ 

- ChuÈn bÞ Héi trêng theo kÕ ho¹ch. 

3. Phßng §µo t¹o 

 - ChuÈn bÞ B»ng tèt nghiÖp, B¶ng ®iÓm, QuyÕt ®Þnh, Danh s¸ch sinh viªn tèt nghiÖp, 

Danh s¸ch chi tiÒn hç trî tæ chøc LÔ bÕ gi¶ng vµ ph¸t b»ng tèt nghiÖp cña c¸c Khoa. 

4. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n 

- ChuÈn bÞ tiÒn thëng cña sinh viªn vµ tiÒn tæ chøc LÔ bÕ gi¶ng cho c¸c Khoa ®µo t¹o. 

5. C¸c Khoa, Trung t©m 

 - Trëng ®¬n vÞ cö c¸n bé ®Õn phßng §µo t¹o nhËn quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp, 

b»ng vµ b¶ng ®iÓm ®Ó trao cho sinh viªn vµo lÔ bÕ gi¶ng  

Thêi gian: Ngµy 07/082017 (Tõ 7h30 ®Õn 16h30) - Liªn hÖ §/C TuÊn 

- Trëng ®¬n vÞ cö c¸n bé ®Õn phßng C«ng t¸c Häc sinh – Sinh viªn nhËn quyÕt ®Þnh 

khen thëng vµ giÊy khen  ®Ó trao cho sinh viªn vµo lÔ bÕ gi¶ng  

Thêi gian: Ngµy 07/08/2017 (Tõ 7h30 ®Õn 16h30 ) - Liªn hÖ §/C Ngäc Anh 

- Trëng ®¬n vÞ cö c¸n bé ®Õn phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh nhËn tiÒn thëng ®Ó trao cho 

sinh viªn vµo LÔ bÕ gi¶ng vµ tiÒn hç trî tæ chøc LÔ bÕ gi¶ng. 

Thêi gian: Ngµy 07/08/2017 (Tõ 7h30 ®Õn 16h30 ) - Liªn hÖ §/C HuÖ 

- Tæ chøc lÔ bÕ gi¶ng kho¸ häc theo quy ®Þnh cña nhµ trêng. 

- Sau LÔ bÕ gi¶ng 2 tuÇn, nép l¹i sè b»ng tèt nghiÖp sinh viªn cha ®Õn nhËn vµ lÖ phÝ 

®· thu trong LÔ bÕ gi¶ng vÒ phßng §µo t¹o.  

  VËy, yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n liªn quan tæ chøc LÔ bÕ gi¶ng vµ trao b»ng 

®óng kÕ ho¹ch ./. 

 

 

* N¬i nhËn:                                                                        K/T hiÖu trëng 

- C¸c ®¬n vÞ liªn quan ;                                                                         Phã hiÖu trëng   

- Lu VT-§T;                   
-§¨ng website: www.haui.edu.vn                                    

 

 

                                  

 

                                                                                      Ph¹m V¨n Bæng 


