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 Số: 241 /PN-ĐT  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2018 

       

 THÔNG BÁO 
Về kết quả kỳ thi tốt nghiệp ngày 06/8/2018, 

thời gian, thủ tục nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và phúc khảo 

 

1. Kết quả thi tốt nghiệp: Học sinh xem kết quả kỳ thi tốt nghiệp ngày 06/8/2018 

tại bảng thông báo của trường hoặc trên website website: http// www.phuongnam-

et.edu.vn. 

2. Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: Môn Chính trị và Lý thuyết tổng hợp 

(không phúc khảo môn thực hành nghề nghiệp): Từ ngày 15/9/2016 đến hết ngày 

22/9/2016. Học sinh nhận mẫu đơn phúc khảo, nộp đơn và lệ phí tại phòng Kế toán - Tài 

vụ (23 - 25 Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân phú), 50.000 VNĐ (Năm 

mươi ngàn đồng)/môn. 

3. Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa 

học 

- Trực tiếp đến nhận tại Phòng Đào tạo (23-25 Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp 

Tân, quận Tân phú): Từ ngày 26/9/2018. 

Sáng từ 7h30 đến 11h00; chiều từ 13h30 đến 17h00; Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.  

- Học sinh cần mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; 

- Nếu không trực tiếp đến nhận phải làm giấy ủy quyền (theo mẫu của địa 

phương hoặc phòng công chứng), ghi rõ số chứng minh nhân dân (CMND) của người 

được ủy quyền, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Người được ủy quyền khi đến 

nhận thay phải xuất trình CMND, giấy ủy quyền và nộp 01 bản CMND sao y công chứng 

để trường lưu trữ hồ sơ. 

4. Lệ phí: 50.000 VNĐ (Năm mươi ngàn đồng) cho các khoản sau: 

  + Bảng điểm toàn khóa 

  + Bằng tốt nghiệp chính thức 

http://www.phuongnam-et.edu.vn/
http://www.phuongnam-et.edu.vn/


Sau khi nộp lệ phí tại phòng Kế toán - Tài vụ, học sinh cầm biên nhận qua phòng 

Đào tạo để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm.   

5. Kế hoạch thi lại (đối với những học sinh trượt tốt nghiệp) 

Học sinh chú ý theo dõi lịch thi tốt nghiệp lần sau trên website: http// 

www.phuongnam-et.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại của Phòng Đào tạo 

028.39616605./. 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

-Ban Giám hiệu (để b/c); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
-Các phòng, Khoa, Tổ bộ môn (để thực hiện);  

-Lưu: VT, ĐT. 

  

 

 Đào Thị Ngọc 
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