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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy

tháng 7- năm2022

Để chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp vào tháng 7/2022, Phòng Đào tạo thông báo đển các

sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đăng ký và kiểm tra kết quả trực tuyển trên hệ thống Portal.

Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên hệ thống Portal (http://portal.dthu.edu.vn) vào phân

hệ “Xết tốt nghiệp" thực hiện một sổ việc như sau:

THỜI GIAN
THỰC HIỆNSTT NỘI DUNG

Đằng ký xét tốt nghiệp:
Sinh viên vào chức năng “Đăng ký xét tốt nghiệp"

để gửi yêu cầu xét tốt nghiệp của đợt xét tháng 07-2022,
mã đợt "22.07._".

Kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp:

Từ ngày thông báo
đến ngày 02/7/2022
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+ Sinh viên tự thực hiện xét và kiễm tra kết quả xét
tốt nghiệp trên hệ thống. Sau đó, phản ánh kết quả xét tốt
nghiệp về khoa nếu có thắc mắc về kết quả điểm hoặc
các điều kiện khác.

+ Sinh viên có thể loại bỏ những học phần tự chọn dư
ra khỏi nhóm để có kết quả tốt nhất.

Giai đoạn 1: Liên hệ với khoa để được tu vấn hỗ trợ Từ ngày 02/7/2021 đến
Kiểm tra tốt nghiệp. Gửi yều cầu trực tuyến theo mẫu tại
http:/bit.ly/portalQA đổi với các trường hợp lỗi hệ thống
không thực hiện được.

Giai đoạn 2: Liên hệ Phòng Đào tạo qua điện thoại số Từ ngày 08/7/2022 đến
02773.882155 đối với trường hợp lỗi hệ thống hông cho
phép sử dụng chức năng Kiểm tra tốt nghiệp. Liên hệ với
khoa để được tư vấn hỗ trợ kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp.

Xem két quảxéttốtnghiệp:
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hết ngày 07/7/2022.

hết ngày 09/7/2022.

3 Xem kết quả xét tốt nghiệp đã được thông qua Hội đồng 12/7/2022
xét và công nhận tốt nghiệp.

Công bố kết quả xét tốt nghiệp và thời gian nhận giấy
4 Dự kiến 15/7/2022

chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.



Do tính chất quan trọng của việc xét và công nhận tốt nghiệp, Phòng Đào tạo yêu

cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.

KT. TRƯỞNGPHÒNG
PHÓTRƯỜNGPHÒNG

Nơi nhận:
- Sinh viên đăng ký XTN;
- Luu: Đào tạo.

Nguyễn Thị Nhành


