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THÔNG BÁO 

Phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm K18 – Năm 2021 

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng 

cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Do Cơ sở I của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thuộc địa bàn 

vùng dịch được xác định ở cấp độ 4, nên Trường không tổ chức Lễ Phát bằng tốt 

nghiệp tập trung cho sinh viên (SV) tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm K18, hệ chính 

quy. 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo để các 

SV trực tiếp đến nhận bằng tại Trường, cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm phát bằng tốt nghiệp 

a) Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. 

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

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00. 

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. 

* Lưu ý  

HSSV khi đến nhận bằng phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, 

chống dịch COVID - 19, đặc biệt là Thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

2. Giấy tờ cần thiết mang theo khi ký, nhận bằng tốt nghiệp 

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.  

- 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 Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của mình. 
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Trường không giải quyết cấp phát bằng cho những trường hợp thực hiện 

không đúng các yêu cầu nêu trên. 

Yêu cầu các trưởng đơn vị trực thuộc có liên quan thông báo đến giáo viên 

chủ nhiệm và SV biết và thực hiện đúng theo nội dung Thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Các Phó Hiệu trưởng; 

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

- Website BTU,  Email Toàn trường; 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH (Ly). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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