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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai kế hoạch  

tốt nghiệp đối với các hệ, bậc đào tạo năm học 2021 - 2022  

 
 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Thông báo số 828/TB-

ĐHPVĐ ngày 10/11/2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo năm học 2021-

2022 đối với các lớp trình độ đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy khóa 19; 

Thông báo số 447/TB-ĐHPVĐ ngày 31/5/2022 về kế hoạch kết thúc năm học 

2021-2022 và công tác chuẩn bị cho năm học 2022-2023; 

Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, 

bậc đào tạo năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Dự kiến số lượng, sinh viên tốt nghiệp:     265 

1.1. Khối ngành Sư phạm:                                128 

- Đại học khóa 18:                                              12                                               

- Cao đẳng khóa 19:                                          116                                             

1.2. Khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật:                  67          

- Đại học Ngôn ngữ Anh khóa 18:                     22                         

- Đại học Kinh tế phát triển khóa 18:                 18      

- Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí khóa 18:   16      

- Đại học Kỹ thuật Cơ – điện tử khóa 18:           8      

- Đại học Sinh học ứng dụng khóa 18:                3      

1.3. Các lớp Liên thông Chính quy, Liên thông VLVH:     70        

- Đại học Sư phạm Tin học khóa 20:                                   27  

- Đại học Kinh tế phát triển khóa 20:                                   16 

- Cao đẳng Giáo dục mầm non khóa 20:                              27                           

2. Đối tượng xét tốt nghiệp 

        Sinh viên các khối ngành được nêu tại mục 1 và các sinh viên khóa trước 

đăng ký xét tốt nghiệp. 

3. Thời gian công nhận tốt nghiệp 

3.1. Xét tốt nghiệp: Theo kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022. 

3.2. Công nhận tốt nghiệp và tổ chức Lễ tổng kết: Dự kiến ngày 29/7/2022. 



 

 

 

 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Đào tạo 

- Phối hợp với các khoa rà soát việc thực hiện chương trình đào tạo; tham 

mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp; 

- Kiểm tra, rà soát điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của sinh 

viên theo quy chế hiện hành; 

- Tham mưu điều hành và thực hiện công việc chuẩn bị trước và sau kỳ tốt 

nghiệp; 

- Lập kế hoạch mua phôi in bằng, dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp. 

4.2. Phòng Công tác Học sinh sinh viên 

Kiểm tra, rà soát các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên như: Hồ sơ sinh 

viên, kết quả rèn luyện, bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, chứng chỉ Ngoại 

ngữ, chứng chỉ Tin học.  

4.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Kiểm tra, rà soát việc hoàn thành học phí của sinh viên. Gửi thông báo đến 

khoa quản lý sinh viên trước ngày 20/6/2022; thực hiện việc thu phí theo quy 

định. 

4.4. Các khoa chuyên môn 

- Rà soát kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo, có phương án phù hợp 

để hoàn thành kế hoạch năm học đúng thời gian quy định; 

- Hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả học tập, phân loại xếp hạng sinh viên để xét 

tốt nghiệp; 

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên rà soát số 

sinh viên đủ và không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp theo quy chế. 

4.5. Các phòng chức năng liên quan khác 

Thực hiện nhiệm vụ và phối hợp công việc theo đúng chức năng hiện hành. 

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai phối 

hợp thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát 

sinh, các đơn vị phản hồi với Nhà trường thông qua phòng Đào tạo để có hướng 

xử lý kịp thời./.  

Nơi nhận:      
- CT Hội đồng trường; 

- HT, các PHT; 

- Các đơn vị thuộc trường;   

- Lưu: VT, ĐT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

TS. Trần Đình Thám 
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