
GIAO DVC  VA DAo TO 
TRIRNG DHSP HA NQI 2 

S&7  /DHSPBN2-DT 
V vic xét, cong nhtn t& nghip 
cho sinh viên dai  hçc chInh quy 

dçt 2 näm 2021 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc  

Ha Nç5i, ngày  c'  tháng 5 nám 2021 

Kmnh giri: Các dcin vj trong tru&ng. 

Cn cirK hoach dào to dai  hçc chInh quy nm hçc 2020-2021; 
Can cü Thông báo s 370/TB-DHSPHN2 ngày 24 tháng 5 näm 2021 cUa Tru&ng 

DHSPHN2 ngày 24 tháng 5 nm 2021 v vic diu chinh k hoach dào tao dai hçc 
chInh quy h9c kt 2 nam hçc 2020 - 2021 di vOi sinh viên các khóa; 

Nba tnr&ng trin khai k hoach xét, cong nhn t& nghip cho sinh viên dti hçc chinh 
quydçt2nam2021, cijththtrsau: 

A 1. Lan 1 

TT Ni dung Thô'i gian 
thc hién Trách nhim 

- Lap k hoach xét, cong nhan t& nghip cho 
sinh vién dai  hçc chinh quy dcit 2 näm 2021. 
- Ban hành Quyt djnh thành 1p Hi dông xét, 
cOng nhn t& nghip cho sinh viên dai  hçc 
chfnh quy dçit 2 nam 2021. 

Tnxrc ngày 
26/5/2021 

Ban Giám hiu, 
Phông Dào tao 

2 

Rà soát các h9c ph.n cüa khóa 43 các ngãnh 
dào tao  giáo viên (cü nhân six phm), nganh 
ngoài six phm trong ph.n mém quãn 1 dào 
tao so vâi khung chuang trInh dào tao  dä ban 
hành; cp nhat  sai sot (nu co). 

26/5/2021 - 
28/5/2021 

Phông Dào tao,  các 
dan vi dao tao 

3 

- Kim tra cac diu kin cong nh.n tht nghip, 
tng hçip dim TBCTL toàn khóa; rà soát 
dim; rà soát, chinh süa các thông tin cüa sinh 
viên ('nhp U sung nlu thilu,) trong phn mm 
quãn 1 dào tao  so vâi h6 sa gôc d in 
bang và in phi 1iic van bang cp cho sixth viên. 
- Các dan vj dào tao  nhn dan d nghj xét 
cOng nhn tt nghip, hoãn xét cOng nhn tht 
nghip cüa sinh viên (ap dyng dói vái sinh 
viên tot nghip thin hoc mu5n han th&i gian 
thilt ke' chudn cüa chuung trInh dào tao). 

26/5/2021 - 
28/5/202 1 

Phông Dào tao,  các 
dan vj dào tao 

1 



TT Ni dung 
Thô'i gian 
thijc hin 

Trách nhiêm 

Hçp H,i dng xét, cong nhn tM nghip cho 
sinii vien a cp &Yn vi dào tao. 

02/6/2021 Các dan vi dào tao 

5 
Phông Dào tao  thng hqp, rà soát k& qua xét, 
cong nhn tht nghip cho sinh viên cUa các 
dcm vj dào tao. 

02/6/202 1 - 
03/6/2021 

Phông Dào tao 

6 
Hçp Hi dng xét, cong nhn t& nghip cho 
sinh viên dai h9c chInh quy dçit 2 nàm 2021. 

14h30 ngày 
04/6/2021 

Hi dng 
xét t& nghip 

- Thông báo kêt qua xét, cong nhn tt nghip 
trên cng thông tin và trin khai dn sinli viên. 
- Sinh viên kim tra kt qua dMm, hng t& 
nghip. 

04/6/2021 
Phông Dào tao,  các 
dan vi dào tao và 

sinh viên 

8 
Ban bath Quyt djnh cong nhn tt nghip dai 
hçc và cp bang ci nhân cho sinh viên chInh 
quydçit2näm2021. 

04/6/2021 
Ban Giám hiu, 
Phông Dào tao 

9 
- In bang cr nhân, phçi liic van bang; Giy 
chi'rng nhn t& nghip tam  thyi (nu co). 
- Chuan bj h sc t& nghip. 

05/6/202 1 - 
10/6/2021 

Ban Giám hiu, 
Phàng Dào tao,  các 

dan vj lien quan 

10 
- Trao bang ci~ nhân ian 1 cho sinh viên t& 
nghip dai  hpc chmnh quy dçit 2 nàm 2021 (theo 
K hoach  cUa phông Dào tao). 

15/6/2021 

Ban Giám hiu, 
Phông Dào tao,  các 
dan vj lien quan và 

sinh viên t& 
nghip 

A 2. Lan 2 

TT Ni dung 
Thôi gian 
thiyc hin 

Trách nhiêm 

- Kim tra các diu kin cong nhn tt nghip, 
tng hçip dim TBCTL toãn khóa; rà soát 
dim; rà soát, chinh süa các thông tin (nhp bd 
sung nu thi1u) trong phan mm quán 1' dào 
tao so vói h sci gc d in van bang và in phii 
litc van bang cp cho sinh viên. 

10/6/202 1 - 
14/6/2021 

PhOng Dào tao,  các 
dan vi dào tao 

- Các dan vj dào tao  nhn dan d nghj xét 
cong nhn tht nghip, hoân xét cong nhn t6t 
nghip cUa sinh viên (ap dyng di vái sinh 
vien tt nghip sóin hoic muç5n hctn thai gian 
thilt kl chudn cia chu'cng trInh dào tgo). 

2 

- 

LuNG 
IH9C 
PHA 
NQI 



r!nh DInh Vinh 

TT Ni dung Thô'i gian 
thirc hin Trách nhiêm 

2 
Hçp Hi dng xét, cong nhn t& nghip cho 
sinli vien a cp &yn vj dào tao. 

16/6/202 1 Các dan vi dào tao 

3 
Phàng Dào tao  tng hqp, rà soát kt qua xét, 
cong nhn tht nghip cho sinh viên cüa các 
dan vj dào tao. 

16/6/2021 - 
17/6/2021 

Phông Dào tao 

Hçp Hi dng xét, cong nhn tt nghip cho 
sinh viên dai  hçc chmnh quy dcit 2 nam 2021. 

14h30 ngày 
18/6/2021 

Hi dng 
xét, tt nghip 

- Thông báo k& qua xét, cOng nhan t& nghip 
trên cng thông tin và trin khai dn 
- Sinh viên kim tra kt qua dim, hang t& 
nghip. 

18/6/2021 
Phông Dào tao,  các 
dan vi dào tao vâ 

sinh viên 

6 
Ban hãnh Quyt djnh cOng nhn tt nghip dai 
hçc và cp bang cr nhân cho sinh viên chinh 
quy dqt 2 nm 2021. 

18/6/2021 
Ban Giám hiu, 
Phàng Dào tao 

7 
- In bang cu nhân, phii liic van bang; Giy 
chrng nh.n t& nghip tam  thai (nu co). 

- Chu.n bj h sa tt nghip. 

19/6/2021 - 
28/6/2021 

Ban Giám hiu, 
Phông Dào tao,  các 

dan vj lien quan 

8 
- Trao bang ci'r nhân ian 2 cho sinh viên t& 
nghip dai  hçc chinh quy dçt 2 näm 2021 (theo 
K hoach cUa phông Dào tao). 

30/6/202 1 

Ban Giãm hiu, 
Phông Dào tao,  các 
dan vj lien quan và 
sinh viên t& nghip 

Yêu cau các dan vj trin khai thirc hin theo di'ing k hoach./. 

Noi nhin: 
- Nhu kInh gui (dé th%rc hin); 
- Hiu truông (dé báo cáo);,' 
- Luu: TC-HC, 

3 
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