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QUYÉT DINH 
vÁ viÇe chinh sra thông tin trên v�n bàng tót nghiÇp �ai hoe 

he vira làm vëa hÍc 

HIEU TRUÖNG TRUÒNG �AI HOC NHA TRANG 

Can ci Qruyét dinh só 155/CP ngày 16/8/1966 cia HÙi dong Chinh phi vë viÇe thành láp 
và qnoy dinh nhiÇm vu, quyén han cia Trucng Thigy sàn, nay là Traing EDai hoc Nha Trang: 

C�n ci Qyét dinh só 527/0Ð-�HNT ngày 12/6/2017 cua HiÇu truong Truong 
Dai hoc Nha Trang vê viêc ban hành Quy ché to chiic và hoat dóng cua Truong Dai hoc 
Nha Trang 

Cän ct Thong tu só 19/2015/TT-BGDEÐT ngày 08/9/2015 cia BÙ truong BÙ Gido duc 
và Dào tao ve viÇc ban hành Quy che quán lý v�n bàng tót nghiÇp trung hoc co só, bang tóot 

nghiep trung hoc phÑ thông, vän bång giáo duc dai hoc và chimg chi cça hê thóng giáo duc 
quoc dan; 

C�n cu Quyét dinh só 1284/0Ð-DHNT ngày 07/12/2017 cua Hieu truong truong �¡i 
hoc Nha Trang ve viÇc Ban hành Quy che quán lý v�n b�ng, ching chi cça truong Dai hoc 

Nha Trang: 

Xét de nghË cça Giám �oc Trung tâm Dào t¡o và Bói duöng. 

QUYÉT DINH: 

Diêu 1. Chinh sëa thông tin v�n b�ng tôt nghiêp �ai hÍc hÇ vra làm vùa hÍc dugc 
cap theo quyét dËnh sô: 1327/QÐ-�HNT ngày 30/10/2020 cho sinh viên sau: 

só hiÇu b�ng| Noi dung 
trên v�n b�ng 

Noi dung 
dê nghË chinh sra STT Ho và tên 

Pham My Duyên E000026 Pham ThË My Duyên Ph¡m My Duyên 

Ly do chinh sua: Do vô y lp dï liÇu sai truóc khi in b�ng tôt nghiÇp. 

Dieu 2.Quyêt dËnh này có hiÇu lyc kê tr ngày ký. Sinh viên có tên trong �ièu 1, 
Giám �oc Trung tam Dào t¡o và Bôi duöng và các ông, bà Truong các don vË có liên 
quan chju trách nhiÇm thi hành quyêt dËnh này./ci 

UIr TRUÖNG Noi nhan: 
- Nhu Dieu 2; 
- Luu: VT, �TBD. TRUONG 

DAI HOc[iIK
NHA TRANG 

rang St oungp 



TRUONG DAI HOC NHA TRANG 
TRUNG TÄM �ÅOTAO & BOIDUÖNG 

CONG HOA X HOI CHÜ NGH*A VIET NAM 
Doc lp-Ty do - Hanh phúc 

S 43/TT-TIÐIBD 
Kháanh Hoa, ngày o tháng 3 n�m 2021

TO TRiNH 
Ve viçe �e nghË câp lai bân chính b�ng Cir nhân do in sai thông tin trên v�n bàng 

Kính gri: HiÇu truöng 

Trong dot câp b�ng tót nghiÇp Ky su hÇ viëa làm vira hÍc theo Quyêt �Ënh so 
1327/QÐ-DHNT ngày 30/10/2020 cça HiÇu trurong v/v công nhn tót nghiÇp và câp bàng 
d¡i hoc hÇ vra làm vra hÍc, có mÙt truong hop sinh viên bË in sai thông tin vê tên lót trên 

van b�ng. 

Lý do: Do vo ý lâp dï liÇu sai truóc khi in b�ng tôt nghiÇp. 

C�n cr Quyêt dËnh sô 268/QD-DHNT ngày 26/3/2020 cça HiÇu truong Trrômg �ai 
hoc Nha Trang vê viÇc ban hành Quy chê quàn lý v�n bàng, chéng chi cça Trurong �¡i hÍc 

Nha Trang: sau khi dôi chiêu, kiêm tra tinh xác thuc cça thông tin, Trung tâm �åo t¡o và 

Bôi duong kính �ê nghË HiÇu truong xét duyêt cho thu hoi l¡i v�n b�ng dã câp (do in sai 
thông tin) và câp l¡i bàn chính b�ng Cç nhân cho bà Ph¡m My Duyên vÛi các thông tin cu 
thê sau: 

STT Ho và tên Ngcy sinh Thong tin �n b�ng �uoc thu hoi Ghi chú 

Bang Ky su Công nghÇ ChÃ bién | 
thùy sán 

Pham My Duyên 24/01/1993- Sô hiÇu: E000026 Ho lót in sai: 

Pham ThË My Duyên 
1 

Só vào sÑ cáp bàng: 2096/B2020 
Ngày câp: 30/10/2020 

Kinh de nghË Hiçu truong xem xét phê duyÇt. 

Trân trong cám on./. 

Y kiên P.�BCL&KT Giám doe TT DT&BD 

ym 

AI2ebu 

Bùi Quang Thinh 

HIEU TRUÖNG DUY�T 


