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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kiểm tra, đối chiếu bản chính bằng tốt nghiệp THCS, THPT
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo
Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
Căn cứ Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ
trung cấp, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày
02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu bằng
tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy khóa
20 (cao đẳng) và khóa 28 (trung cấp) tốt nghiệp THCS và THPT năm 2020.
HSSV hệ chính quy khóa 20 (cao đẳng) và khóa 28 (trung cấp) tốt nghiệp
THCS và THPT năm 2020 nộp 01 bản photo và bản chính bằng tốt nghiệp THPT
hoặc bằng THCS (nếu chỉ tốt nghiệp THCS) để kiểm tra, đối chiếu. Sau khi đối
chiếu, Trường sẽ trả lại bản chính cho HSSV.
Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/3/2021.
HSSV nộp trực tiếp tại: Ban tuyển sinh (cơ sở 1), 205 Lê Lợi, Phan Thiết.
Yêu cầu các Trưởng khoa và GVCN các lớp thông báo nội dung này đến
HSSV của lớp và đôn đốc HSSV thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Các PHT;
- Các khoa;
- Website Trường;
- Lưu: VT, ĐT, Phương (03).
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