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THÔNG BÁO 

Về việc nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 

của sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy 

 

Căn cứ vào kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2021 – 2022, Hội đồng xét tốt nghiệp 

năm 2022 thông báo về việc nhận đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên bậc cao đẳng hệ 

chính quy như sau: 

1. Sinh viên liên hệ và nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại phòng Khảo thí & KĐCL (có 

thể tải mẫu đơn về từ website của trường, http://www.hgcc.edu.vn/index.php, trang Thông 

báo từ Phòng Khảo thí & KĐCL). 

2. Thời gian nộp đơn: Từ 01/8/2022 đến hết ngày 05/8/2022 (không giải quyết các 

trường hợp nộp đơn trễ). 

3. Điều kiện để được xét tốt nghiệp: 

 Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

 Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo; 

 Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 

 Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành 

đào tạo chính; 

 Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – An ninh đối với các ngành đào tạo giáo viên, 

hoặc hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh đối với các ngành thuộc khối 

giáo dục nghề nghiệp và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không 

chuyên về thể dục - thể thao; 

 Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 và chứng chỉ quốc gia Ứng dụng Công nghệ 

Thông tin cơ bản. 

Ghi chú: 

 1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện được xét tốt nghiệp sẽ được cập nhật liên tục 

tại website của trường (trang Thông báo từ Phòng Khảo thí & KĐCL) để sinh viên phản 

hồi. 

 2. Chỉ những sinh viên tốt nghiệp không đúng tiến độ mới nộp đơn. 

3. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Tính, phòng Khảo thí & KĐCL (địa chỉ mail: 

ndtinh@hgcc.edu.vn; điện thoại: 0964.65.95.65). 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, KT-KĐCL. 
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