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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc sao bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học
chính quy tốt nghiệp trong tháng 4/2021
Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo đại học
Trường Đại học Luật Hà Nội đã hoàn thành việc công nhân tốt nghiệp, in bằng và
phụ lục văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng
đại học thứ hai chính quy tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2021.
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp nên Trường Đại
học Luật Hà Nội tạm dừng việc phát bằng, phụ lục văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp
đợt tháng 4/2021. Để tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên này, Trường sẽ
thực hiện làm bản sao theo yêu cầu của sinh viên và gửi về địa chỉ do sinh viên cung
cấp.
Để thực hiện sao bằng và phụ lục văn bằng, sinh viên cần đăng ký các thông
tin qua đường link: https://forms.gle/TWAiwrrKTLXp2KNB8 trong thời gian từ
ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021. Căn cứ vào việc đăng ký của sinh
viên, Trường sẽ thực hiện sao cho mỗi sinh viên 02 bản sao Bằng tốt nghiệp và 02
bản sao Phụ lục văn bằng.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Cổng TTĐT (để đưa tin);
- Các khoa QLSV (để p/h t/hiện);
- Lưu: VT, PĐTĐH.
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