
UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: Hậu Giang, ngày      tháng       năm    

THÔNG BÁO 

Về việc nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2023  

của học sinh bậc Trung cấp hệ chính quy 

 

 Căn cứ vào kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2022 – 2023, Hội đồng xét 

tốt nghiệp năm 2023 thông báo về việc nhận đơn xin xét tốt nghiệp của học sinh 

bậc trung cấp hệ chính quy như sau: 

 1. Học sinh liên hệ và nộp đơn xin xét nghiệp tại phòng Khảo thí – Kiểm  

định chất lượng (có thể tải mẫu đơn từ website của trường, tại đường link                           

http://www.hgcc.edu.vn/index.php, trang Thông báo từ Phòng Khảo thí – Kiểm 

định chất lượng). 

 2. Thời gian nộp đơn: Từ ngày 07/3/2023 đến hết ngày 13/3/2023 

(không giải quyết các trường hợp nộp đơn trễ). 

 3. Điều kiện để được xét tốt nghiệp: 

 - Tích lũy đủ số mô-đun hoặc số tín chỉ quy định cho chương trình; 

 - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 

2,00 trở lên; 

 - Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học 

thuộc ngành, nghề đào tạo và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định; 

 - Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở 

lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

 - Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ 

điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học; 

- Có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên, hoặc 

- Có chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A trở lên, hoặc 

- Tham gia kiểm tra, đánh giá đạt trình độ tương đương ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ bản do Nhà trường tổ chức. 

 Ghi chú: 

1. Danh sách học sinh đủ điều kiện được xét tốt nghiệp sẽ được cập nhật 

liên tục tại website của trường trang Thông báo từ Phòng Khảo thí – Kiểm định 

chất lượng) để học sinh phản hồi. 

http://www.hgcc.edu.vn/index.php


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

3. Mọi thắc mắc liên hệ Cô Vân, Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng 

(địa chỉ email: ttyvan@hgcc.edu.vn; điện thoại: 0907956430).  

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu (b/c); 

- Các Khoa (Phối hợp); 

- Các HS (từ khóa 15 trở về trước); 

- Lưu VT.KT-KĐCL. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

 

 

 Trần Văn Trung 
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