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THÔNG BÁO 
Về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2012-2016 

____________________________________________ 

 

           Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017, Nhà trường sẽ tổ chức xét tốt 
nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2012 - 2016 và các khóa 
trước vào ngày 27 tháng 12 năm 2016. 

Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công việc sau đây: 

1. Các Khoa/Bộ môn lập Bảng tổng hợp điểm toàn khoá học của những sinh viên đủ  
điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định tại Thông báo số 308/TB-ĐHHN ngày 29 
tháng 2 năm 2016 của Nhà trường và chuyển cho phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 
20 tháng 12 năm 2016 để tổng hợp, trình Hội đồng xét tốt nghiệp. 

2. Đối với sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quốc tế học, Công nghệ thông tin đã hoàn thành 
các môn học trong chương trình nhưng chưa đủ điểm điều kiện tiếng Anh để được 
xét tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức kỳ thi Hanu Test tiếng Anh vào ngày 19 tháng 11 
năm 2016. Các khoa thông báo cho sinh viên thuộc đối tượng này đăng ký dự thi 
theo Thông báo số 2389/TB-ĐHHN ngày 03 tháng 11 năm 2016. 

3. Khoa Giáo dục chính trị, các Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng, Ngữ văn 
Việt Nam, Tin học cơ sở (khoa CNTT) cập nhật điểm trên hệ thống quản lý điểm 
EMS và chuyển điểm chính thức của sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp Đợt 2 đã 
hoàn thành các môn học cho các Khoa/Bộ môn để hoàn thiện Bảng tổng hợp điểm 
toàn khoá học của sinh viên. 

4. Phòng Quản lý Đào tạo, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Công tác sinh viên và các 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình. 

 

 
              HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:        

- Các khoa/bộ môn;   
- Các đơn vị liên quan; 
- Lưu VT, QLĐT.      
                (Đã kí) 
 
 

       
                  Nguyễn Đình Luận 

 
 
 

  


