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THÔNG BÁO 

Về việc phát bằng tốt nghiệp cho HSSV tốt nghiệp đợt Tháng 8/2022   

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo phát bằng tốt nghiệp 

cho sinh viên lớp Tiếng Anh K18A1, Kỹ thuật chế biến món ăn K27B, Kỹ thuật 

chế biến món ăn K28B, Nghiệp vụ lễ tân K28B, tốt nghiệp theo Quyết định số 

777/QĐ-CĐCĐ ngày 22/8/2022 của Hiệu trưởng, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

a) Thời gian: Các ngày 29, 30/8/2022; 

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00. 

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30. 

b) Địa điểm: Phòng nhận Văn bằng, chứng chỉ - Phòng Đào tạo & 

Nghiên cứu khoa học, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, địa 

chỉ: 205 Lê Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận.  

2. Giấy tờ cần mang theo khi đến nhận bằng tốt nghiệp 

- Căn cước công dân (Chứng minh nhân dân) hoặc Thẻ sinh viên.  

- Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận (ký tên và đóng 

dấu) của cơ quan hoặc UBND xã/phường/thị trấn; người đi nhận thay phải mang 

theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của người nhận thay. 

Trường không giải quyết cấp phát cho những trường hợp thực hiện không 

đúng các yêu cầu nêu trên. 

Đề nghị các trưởng đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp triển khai đến 

cho học sinh, sinh viên biết và thực hiện đúng theo nội dung Thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- PHTPT; 

- Các đơn vị: TT.TV-TT; P.CTHSSV; K.Du 

lịch-Văn hóa, K.Ngoại ngữ; 

- Website BTU,  Email Toàn trường; 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH.Ly. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 
Trương Văn Chính 
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