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THÔNG BÁO 
V/v xét tốt nghiệp khóa K12C, K11C 

 

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường, phòng Đào tạo thông báo 

về việc xét tốt nghiệp khóa K12C, K11C cụ thể như sau: 

1. Các thủ tục cần nộp: (theo mẫu đính kèm) 

- Đơn xin xét tốt nghiệp   

- Đơn xác nhận không vi phạm pháp luật có xác nhận của địa phương nơi 

SV cư trú. 

2. Thời gian nộp đơn: Từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018 

3. Thời gian xét tốt nghiệp khóa K11C, K24T: ngày 07/01/2019 

4. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp: ngày 15/01/2019 

Lưu ý: HSSV khóa K11C, K12C kiểm tra kết quả học tập của mình, nếu có 

vướng mắc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo trước ngày 31/12/2018 để được giải 

quyết. 

Đề nghị HSSV khóa K11C, K12C thực hiện đúng thời gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- HT (báo cáo); 

- P4 (đăng web); 

- Lưu: VT, ĐT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

 
  

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP 
(Dành cho hệ cao đẳng) 

 
 

Kính gửi: Hội đồng xét tốt nghiệp trường Cao đẳng Điện lực miền Trung 

 

Tôi tên là (chữ in hoa): ....................................................................................................................................................................................  

Sinh ngày: ....................................................................................................................................................................................................................  

Nơi sinh:  ......................................................................................................................................................................................................................  

Lớp:……………………………………………..………………Khóa học: ............................................................................................................  

Hệ đào tạo: ..................................................................................................................................................................................................................   

Ngành/nghề: ..............................................................................................................................................................................................................   

Số điện thoại liên hệ: .........................................................................................................................................................................................  

Tôi viết đơn này kính xin Hội đồng xét tốt nghiệp nhà Trường cho phép tôi được xét tốt 

nghiệp đợt tháng……………………………………………..……………… 

Kính mong Hội đồng xét tốt nghiệp nhà Trường quan tâm giải quyết.  

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

          Quảng Nam, ngày……..…….tháng……..…….năm 20……..……. 

Người làm đơn 

(Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

- HSSV nộp đơn này kèm theo giấy xác nhận không vi phạm pháp luật của địa phương tại 

phòng Đào tạo.    

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN 
 

Kính gửi: Công an ....................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................  

Tôi tên là (chữ in hoa):  ..........................................................................................................................................................                           

Sinh ngày: ...........................................................................................................................................................................................  

Thường trú tại:  ...............................................................................................................................................................................  

CMND số:………………………….…do Công an tỉnh: ………………………… Cấp ngày: ................................  

Là học sinh/sinh viên lớp:…………………….……………… Khoá:............................................................................   

của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung chưa được tốt nghiệp. Trong thời gian từ 

ngày …….…./…….…/…………… đến nay tôi trở về sinh hoạt tại địa phương.  

 Để đảm bảo điều kiện được xét tốt nghiệp theo qui định của Nhà trường, nay tôi 

viết đơn này kính xin Công an …………………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………… xem xét và xác nhận cho tôi trong thời gian 

cư trú tại địa phương không vi phạm pháp luật để bổ sung hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

     ..............................., ngày……..…….tháng……..…….năm 20……..……. 

       Người làm đơn 

         (Ký ghi rõ họ tên)  

Xác nhận của Công an: ..................................................................                          

....................................................................................................................................           

....................................................................................................................................    

....................................................................................................................................           

....................................................................................................................................           

....................................................................................................................................          

..............................., ngày……..…….tháng……..…….năm 20……..……. 

                 Trưởng cơ quan, đơn vị. 

                    (Ký tên và đóng dấu)   
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