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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 
PHÒNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:    253        /TB-PĐT 

 
Bình Dương, ngày   17     tháng  9    năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 
Thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2019 

 

Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 5 
năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019. 

* Đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ được căn cứ vào dấu của bưu 
điện, nếu thời gian trễ so với quy định sẽ được chuyển sang đợt xét tiếp theo (xem 
chi tiết địa điểm nhận hồ sơ tại mục 6). 

2. Thời gian dự kiến cập nhật kết quả sơ bộ và nhận phản hồi thông tin 
của học viên/ sinh viên: dự kiến từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019. 

2.1. Học viên/ sinh viên cập nhật kết quả sơ bộ tại website daotao.bdu.edu.vn 
(chọn menu Tốt nghiệp → Danh sách tốt nghiệp). 

2.2. Học viên/ sinh viên phản hồi sau thời gian quy định sẽ được chuyển 
thông tin sang đợt xét tiếp theo. 

2.3. Học viên/ sinh viên tải danh sách về và tìm kiếm theo mã số học viên/ 
sinh viên. 

2.4. Phản hồi thông tin nếu kết quả xét chưa chính xác qua Email Trợ lý giáo 
vụ để được hỗ trợ kịp thời (liên hệ đúng địa chỉ Email Trợ lý giáo vụ phụ trách hệ 
đào tạo/ ngành học). 

TT Trợ lý giáo vụ Ghi chú 

1.  
Phạm Thị Thu Trang 

Email: ptttrang@bdu.edu.vn 

Hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính 
quy ngành Công nghệ thông tin. 

2.  
Võ Thanh Thiên Trụ 

Email: vtttru@bdu.edu.vn 

Hệ đào tạo: 

+ Văn bằng 2; 

+ Liên thông; 

+ Từ xa; 

+ Vừa làm vừa học; 

+ Trung cấp chuyên nghiệp 
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TT Trợ lý giáo vụ Ghi chú 

3.  
Hồ Thị Ngọc Mỹ 

Email: htnmy@bdu.edu.vn 
Hệ đào tạo Sau đại học 

4.  
Khấu Hoàng Kim Giao 

Email: khkgiao@bdu.edu.vn 

Hệ đào tạo Đại học chính quy ngành 
Công nghệ sinh học. 

5.  
Đinh Thị Nguyễn 

Email: dtnguyen91@bdu.edu.vn 

Hệ đào tạo Đại học chính quy ngành 
Luật kinh tế. 

6.  
Đinh Võ Thùy Trang 

Email: dvttrang.bolt@bdu.edu.vn 

Hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính 
quy ngành: 

+ Quản trị kinh doanh; 

+ Kế toán; 

+ Tài chính – Ngân hàng; 

+ Việt Nam học; 

+ Giáo dục thể chất; 

+ Ngôn ngữ Anh; 

+ Tiếng Anh (Cao đẳng); 

+ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; 

+ Công nghệ kỹ thuật công trình xây 
dựng; 

+ Kiến trúc; 

+ Văn học; 

+ Xã hội học.  

3. Thời gian dự kiến cập nhật lại kết quả sơ bộ sau khi nhận phản hồi từ 
học viên/ sinh viên: dự kiến ngày 05/11/2019. 

3.1. Học viên/ sinh viên cập nhật kết quả sơ bộ đã xử lý tại website 
daotao.bdu.edu.vn (chọn menu Tốt nghiệp → Danh sách tốt nghiệp). 

3.2. Nếu kết quả xét chưa chính xác, sinh viên phản hồi thông tin qua Email 
thaihung@bdu.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời (thời gian dự kiến nhận và trả lời 
phản hồi trong ngày 06/11/2019). 

3.3. Học viên/ sinh viên phản hồi sau thời gian quy định sẽ được chuyển 
thông tin sang đợt xét tiếp theo. 

3.4. Học viên/ sinh viên tải danh sách về và tìm kiếm theo mã số học viên/ 
sinh viên. 



D:\GD\Van ban\Thong bao\2019\Thong bao xet tot nghiep dot 5 nam 2019.docx        3 

4. Thời gian dự kiến cập nhật kết quả chính thức: dự kiến ngày 
26/11/2019. 

4.1. Học viên/ sinh viên cập nhật kết quả chính thức tại website 
daotao.bdu.edu.vn (chọn menu Tốt nghiệp → Danh sách tốt nghiệp). 

4.2. Học viên/ sinh viên tải danh sách về và tìm kiếm theo mã số học viên/ 
sinh viên. 

5. Thời gian dự kiến cấp bằng tốt nghiệp: dự kiến ngày 12/12/2019. 

* Học viên/ sinh viên nhận bằng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại Phòng Đào 
tạo – Trường Đại học Bình Dương; số 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp 
Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

6. Địa điểm nhận hồ sơ 

6.1. Tiếp nhận hồ sơ: hồ sơ xét tốt nghiệp nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo 
(cán bộ tiếp nhận cô Bùi Thị Thanh Thảo) hoặc học viên/ sinh viên có thể gửi bưu 
điện về địa chỉ sau: 

PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 

Số 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 3837 103 

(Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, cô Bùi Thị Thanh Thảo) 

6.2. Lưu ý 

6.2.1. Hồ sơ chuyển phát qua bưu điện căn cứ theo dấu bưu điện, nếu trễ so 
với thời gian quy định nhận hồ sơ (tại mục 1) sẽ được chuyển sang đợt xét tiếp 
theo. 

6.2.2. Hồ sơ xét trong đợt 4 năm 2019 nếu không đạt, nhà trường sẽ chủ động 
chuyển sang đợt 5 năm 2019. 

6.2.3. Sinh viên đã nộp hồ sơ kê khai hộ tịch cần nộp bổ sung thêm chứng 
chỉ điều kiện ra trường về tin học, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng theo từng hệ 
đào tạo (nếu có) bản công chứng. 

6.2.4. Hồ sơ học viên, sinh viên cần cung cấp đúng địa chỉ email, điện thoại 
đang sử dụng để nhà trường liên hệ khi cần thiết trong quá trình xét tốt nghiệp. 

6.2.5. Hồ sơ không hợp lệ (thiếu giấy khai sinh; thông tin văn bằng và các 
giấy tờ khác không khớp thông tin với nhau;…) sẽ bị loại khỏi đợt xét. 

7. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có 

7.1. Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp (tải về đánh máy thông tin cá nhân 
theo yêu cầu). 

7.2. Bản sao giấy khai sinh (hoặc bản sao y bản chính giấy khai sinh có công 
chứng). 

7.3. Bằng tốt nghiệp cao nhất khi nhập học (THPT, Trung cấp, Cao đẳng, 
Đại học) bản sao (hoặc bản sao y bản chính có công chứng). 
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7.4. Chứng chỉ điều kiện ra trường về tin học, ngoại ngữ, giáo dục quốc 
phòng theo từng hệ đào tạo (nếu có) bản công chứng. 

7.5. Phiếu chứng nhận nộp luận văn có xác nhận của Thư viện (đối với học 
viên Sau đại học). 

7.6. Đơn xét môn học tương đương (dành cho sinh viên trả nợ môn học tương 
đương môn học không còn trong chương trình đào tạo, thay đổi mã môn học). 

7.7. Học viên, sinh viên xem chi tiết hồ sơ tại địa chỉ: 
http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=1963  

7.8. Mọi thắc mắc liên quan hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp học viên, sinh viên 
liên hệ qua địa chỉ E-mail: thaihung@bdu.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Các Phòng, Khoa liên quan để thực hiện; 
- Sinh viên để thực hiện; 
- Lưu: ĐT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(đã ký) 

 
 Võ Văn Việt 

 


