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Dad H9C 

TAI CHiNH - THÔNG BAO 
MARKETING 

jhot nghip lan 2 ló'p DHK12-QT2 và các lop trã nç 
hInh thtrc Vim lam vm h9c 

Vin Dào tto thuO'ng xuyên thông báo ljch thi t& nghip 1n 2 cho lap DHK12-QT2 

và các lap trã nq nhu sau: 

1. Dôi ttrçrng dr thi 

- Sinh viên lap DHK12-QT2. 

- Sinh viên các ló'p dä däng k)' trâ nçi tht nghip theo thông báo sé 1103/TB- 

DHTCM-DTTX ngày 23 tháng 6 näm 2022 cüa Vin Dào tto thrnng xuyên. 

2. Ngày thi tt nghip: Chü nht, ngày 28 tháng 8 nám 2022. 

- Bui sang: Thi mon Tng hgp ngành. Sinh viên có mt ti dja dim thi lüc 08h00. 

- Bui chiu: Thi mon L lun chInh trj. Sinh viên có mt ti dja dim thi inc 14h00. 

3. Da dim thi: 778 Nguyn Kim, Phrnmg 4, Qun Phü Nhun. 

4. Diti kin sinh viên thrqc dii  thi tt nghip 

- Hoàn thành 100% h9c phi cüa câ khóa h9c. 

- Sinh viên khOng con ncr mOn hçc. 

- Np dy dü van bang chi'rng chi theo quy djnh cUa Nhà truO'ng. 

Ghi chü: Nhüng sinh viên thiu mt trong các diu kin nêu trên s khOng duçc d? thi t& nghip, 

5. Mt s quy djnh dIi vO'i sinh viên diy thi 

- Sinh viên mtc trang phic chinh t, ljch sr khi di dr thi. 

- Sinh viên phãi dem theo Can cu6c Cong dan hoc Chirng minh nhân dan. 

- Không mang din thoti di dng vào phOng thi. 

- Sinh viên ducrc tham khão tài lieu giy khi lam bài (Không sr dicing laptop, may 

tInh bang, din thoi, các phmng tin thu phat tin hiu và k thut s khác....) 

D nghj tt cã sinh viên d? thi thçrc hin nghiêm tue các ni dung trên ./. 

No'i n/ian: 
- Nhu thông báo; 
- Thông báo website; 
- Liru: VT, DTTX. 

VI1N DAO TAO THIJYNG XUYEN. 
P. VI1N TRUYNG 

Phan Thanh Giãn 

Thành pM H ChI Minh, ngày 05 tháng 8 nám 2022 
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