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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai cho sinh viên hệ chính quy Khóa 42 (ngành Quản trị - Luật)  

và Khóa 43 (ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh  

và ngành Quản trị kinh doanh) đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp,  

đăng ký Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

 

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Khóa 42 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 43 

(ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quản trị 

kinh doanh) đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp, đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời (Giấy chứng nhận) trong thời gian chờ cấp bằng chính thức như sau: 

1. Thời gian và hình thức đăng ký, nhận Giấy chứng nhận  

1.1. Thời gian đăng ký và nhận:  

a) Đợt tập trung: sinh viên đăng ký từ 08g00 ngày 31/8/2022 đến trước 16g30 

ngày 05/9/2022 (thứ 2) sẽ được nhân Giấy chứng nhận từ 10g00 ngày 07/9/2022 (thứ 4); 

b) Các đợt kế tiếp: từ ngày 07/9/2022 trở về sau, sinh viên đăng ký trước sẽ 

được nhân Giấy chứng nhận từ 10g00 của ngày làm việc kế tiếp.  

* Lưu ý: Thời gian đăng ký và nhận Giấy chứng nhận như sau:  

- Buổi sáng: Từ 08g00 đến 11g00; 

- Buổi chiều từ 13g30 đến 16g30. 

1.2. Hình thức đăng ký và nhận: trực tiếp tại Phòng Đào tạo (cơ sở Nguyễn Tất 

Thành, Quận 4). 

1.3. Một số lưu ý: 

- Để đảm bảo những thông tin in trên bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên được 

chính xác, căn cứ vào danh sách dự kiến được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, sinh viên 

có tên trong danh sách đã công bố cần kiểm tra đầy đủ các thông tin cá nhân (kể cả lỗi 

chính tả), đặc biệt là các thông tin sau: Họ, chữ đệm và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; 

hạng tốt nghiệp,..... Nếu phát hiện có thông tin sai sót thì đề nghị sinh viên báo ngay cho 

Phòng Đào tạo (kèm theo minh chứng) trước 17g00 ngày 09/9/2022 (thứ 6) để kịp thời 

tổng hợp, xử lý. Mọi thắc mắc sau khi có quyết định tốt nghiệp sẽ không được giải quyết; 

- Sinh viên lớp chất lượng cao có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 đến 

2,49 theo thang điểm 4 (tức chỉ mới đạt mức học lực trung bình) hoặc/và chưa đạt chuẩn 

ngoại ngữ, tin học quốc tế theo quy định nhưng đã đạt yêu cầu của chương trình đào tạo 

đại trà theo chuẩn của khoa mà trước đó sinh viên đã được bố trí vào học từ đầu khóa học, 

nếu có nguyện vọng nhận bằng tốt nghiệp hệ đại trà thì được tự nguyện làm đơn đề nghị 

xét công nhận nhận tốt nghiệp và gửi về cho Phòng Đào tạo trước 17g00 ngày 09/9/2022 

(thứ 6) để được xem xét, giải quyết theo nguyện vọng. 



- Địa chỉ email để tiếp nhận thông tin phản ánh hoặc đề nghị của sinh 

viên: dtcq@hcmulaw.edu.vn và nqhung@hcmulaw.edu.vn. Khi gửi email, sinh viên 

cần đảm bảo có các thông tin sau:  

+ Tiêu đề gửi mail, sinh viên ghi theo cú pháp sau: [Phản ánh việc không có 

tên trong danh sách tốt nghiệp] hoặc [Đề nghị điều chỉnh thông tin cá nhân] hoặc [Đề nghị 

xét tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại trà]. 

+ Nội dung gửi email: 

o  Họ và tên sinh viên: 

o  Mã số sinh viên: 

o  Lớp: 

o  Số điện thoại: 

o  Nội dung: [Đề nghị điều chỉnh thông tin cá nhân] (kèm theo minh chứng 

và thẻ sinh viên kèm theo); hoặc [Phản ánh việc không có tên trong danh sách tốt 

nghiệp] hoặc [Đề nghị xét tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại trà] (có đơn đề 

nghị và thẻ sinh viên kèm theo). 

2. Một số thông tin dự kiến về thời hạn cấp bằng tốt nghiệp bản chính; thời gian và 

hình thức phát bằng tốt nghiệp bản chính cho sinh viên 

2.1. Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp: dự kiến trước ngày 30/9/2022. 

2.2. Thời gian phát bằng tốt nghiệp: Trường sẽ có thông báo sau. 

2.3. Hình thức phát bằng tốt nghiệp bản chính: sinh viên phải nhận bản 

chính bằng tốt nghiệp trực tiếp tại Trường. Nếu nhờ người khác đến để nhận thay thì phải 

có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (đã được công chứng, chứng thực). 

Mọi thắc mắc (nếu có), đề nghị sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo theo số điện 

thoại: 0283 9400 989 - Số nhánh: 112, vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trong 

giờ làm việc) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Các khoa, phòng, trung tâm có liên quan; 

- Sinh viên QTL42 và các ngành K43 (trừ QTL); 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT, P.ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
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