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THÔNG BÁO 
Về việc xét tốt nghiệp khóa K15C, K14C, K13C 

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

về việc xét tốt nghiệp khóa K15C, K14C, K13C cụ thể như sau: 
1. Thủ tục cần nộp:  
- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm) 
(nộp qua zalo theo số điện thoại cô Lê Thị Kim Nhung: 0905637363) 
2. Thời gian nộp đơn: Từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 10/9/2021 
3. Thời gian xét tốt nghiệp: ngày 15/9/2021  
4. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp: sau ngày 30/9/2021 (nếu dịch bệnh được 

kiểm soát tốt) 
Lưu ý: nếu sinh viên có nhu cầu nhận bằng để hoàn thiện thủ tục tuyển dụng, 

liên hệ thầy Nguyễn Văn Thu theo số điện thoại: 0905077656 để được hướng dẫn 
 
Đề nghị SV khóa K15C, K14C, K13C thực hiện đúng thời gian quy định và 

kiểm tra kết quả học tập của mình, nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp phòng Đào 
tạo (cô Kim Nhung) trước ngày 10/9/2021 để được giải quyết. 

 
 

Nơi nhận: 
- BGH (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 

 
 

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 09/2021. 
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) 
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