
 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1 

Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp 
(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-CĐBC ngày 25 tháng 02  năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh 

nghiệp) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Phụ lục 2 

Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng 
(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-CĐBC ngày 25 tháng 02  năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh 

nghiệp) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

   BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT      

  VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ 

            VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
 

 
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP 

 
Khóa học:………………………………………………………………………..  

Hình thức đào tạo:………………………………………………………………. 

Quyết định công nhận tốt nghiệp số…………….ngày……tháng….năm………. 

STT 
Họ và tên 

người học 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Quê 

quán 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Ngành/nghề 

đào tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu 

bằng 

TN 

Số vào 

sổ gốc 

cấp 

bằng 

TN 

Người 

nhận 

bằng 

TN ký 

và ghi 

rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

              

              

              

  
 ……………. ,ngày…… tháng……năm……… 

 HIỆU TRƯỞNG 
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Phụ lục 3 

Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp 
(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-CĐBC ngày 25 tháng 02  năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh 

nghiệp) 

 



 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CHỈNH SỬA BẰNG TỐT NGHIỆP/CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP 

 TỪ SỔ GỐC 
 

Kính gửi:................................................................... 
 

Tôi tên là:.......................................................................... Nam (nữ):............................ 

Ngày sinh:.................................... Quê quán:................................................................. 

Số CMND (số hộ chiếu/căn cước công dân):................... Ngày cấp:......../......./........... 

Nơi cấp:..........................................................................................................................  

Trước đây tôi là học sinh/sinh viên của Trường............................ thuộc lớp................  

Khóa:.............................................................................................................................. 

Ngành/nghề đào tạo:........................................ Hình thức đào tạo:................................ 

Đào tạo tại:..................................................................................................................... 

Đã được cấp bằng ngày............... tháng.............. năm...................................................  

Số hiệu bằng:.................................................................. Số vào sổ cấp bằng:............... 

Nay tôi làm đơn này đề nghị nhà trường chỉnh sửa bằng tốt nghiệp/cấp bản sao bằng tốt 

nghiệp từ sổ gốc mà tôi đã được nhà trường cấp. 

Lý do:............................................................................................................................ ...................................... 

 Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

  ..............., ngày........... tháng........ năm 20...... 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

(Họ tên và chữ ký) 

Phụ lục 4 

Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại bằng tốt nghiệp/cấp bản sao  

bằng tốt nghiệp từ sổ gốc 
(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-CĐBC ngày 25 tháng 02  năm 2020 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp) 

 



CÁCH GHI NỘI DUNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP 

 TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG 

 

(1) Ghi “HIỆU TRƯỞNG”; chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

(2) Ghi “TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH 

NGHIỆP”; chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm. 

(3) Ghi tên ngành đào tạo mà người học đã học theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp của nhà trường được cấp theo mã ngành đào tạo cấp IV bằng tiếng Việt; chữ 

in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

STT Mã ngành Tên ngành 

1 6480201 Công nghệ thông tin 

2 6510312 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 

3 6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

4 6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

5 6510421 Công nghệ kỹ thuật môi trường 

6 6510601 Quản lý công nghiệp 

7 6340404 Quản trị kinh doanh 

8 6340301 Kế toán 

9 6340202 Tài chính - Ngân hàng 

10 6220206 Tiếng Anh 
 

(4) Ghi họ tên của người được cấp bằng tốt nghiệp theo giấy khai sinh; chữ in thường, cỡ chữ 

14, kiểu chữ đứng, đậm (Ví dụ: Nguyễn Quang Thành). 

(5) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh bằng tiếng Việt; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu 

chữ đứng, đậm. 

(6) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng 

sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 

07/02/1999); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

(7) Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình; chữ in thường, cỡ chữ 

14, kiểu chữ đứng, đậm. 

(8) Ghi “Thành phố Hồ Chí Minh”; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng. 

(9) Ghi ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng. 

(10) Ghi “HIỆU TRƯỞNG”, chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; ký, ghi rõ họ tên 

và đóng dấu theo quy định. 



(11) Số hiệu: 01 ký tự đầu tiên là loại bằng tốt nghiệp (C: Cao đẳng, T: Trung cấp), 06 ký tự 

tiếp theo được đánh liên tục theo thứ tự số tự nhiên từ nhỏ đến lớn. 

(12) Số vào sổ cấp bằng: 01 ký tự đầu quy định loại bằng tốt nghiệp (C: Cao đẳng, T: Trung 

cấp), 04 ký tự tiếp theo quy định năm tốt nghiệp, 04 ký tự tiếp theo quy định tên trường viết 

tắt, 02 ký tự tiếp theo quy định khóa học, 03 ký tự còn lại quy định số thứ tự (Ví dụ: 

C2020/CTIM19-001 có ý nghĩa: C là loại bằng tốt nghiệp Cao đẳng, 2020 là năm tốt nghiệp, 

CTIM là tên trường viết tắt, 19 là khóa học, 001 là số thứ tự).  

(13) Ghi “RECTOR”, chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

(14) Ghi “COLLEGE OF TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL MANAGEMENT”, chữ 

in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm. 

 (15) Ghi tên ngành đào tạo mà người học đã học theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp của nhà trường được cấp theo mã ngành đào tạo cấp IV bằng tiếng Anh; 

chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

STT 
Mã 

ngành 

Tên ngành 

 (Tiếng Anh) 

Tên ngành  

(Tiếng Việt) 

01 6480201 IT Công nghệ thông tin 

02 6510312 
Electronic, telecommunication 

engineering 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 

truyền thông 

03 6510303 Electric, electronic engineering Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

04 6510201 Mechanical engineering Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

05 6510421 Environment engineering Công nghệ kỹ thuật môi trường 

06 6510601 Industrial production management Quản lý công nghiệp 

07 6340404 Business adminstration Quản trị kinh doanh 

08 6340301 Accounting Kế toán 

09 6340202 Finance - Banking Tài chính - Ngân hàng 

10 6220206 English Tiếng Anh 
 

(16) Ghi đầy đủ họ tên như đã ghi ở điểm (4) bằng tiếng Việt nhưng không có dấu. Phía trước 

họ tên, nếu là giới tính Nam ghi “Mr”, nếu là giới tính Nữ ghi “Ms”; chữ in thường, cỡ chữ 14, 

kiểu chữ đứng, đậm. 

(17) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: tiếng Việt ghi 

“07/10/1999” thì tiếng Anh ghi “07 October 1999”); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ 

đứng, đậm. 

(18) Loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại 

Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”; chữ in thường, cỡ 

chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. 



 (19) Ghi “Ho Chi Minh City”; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng.  

(20) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: tiếng Việt ghi “ngày 

15/3/2019” thì tiếng Anh ghi “15 March 2019”); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng. 

(21) Đóng dấu nổi của trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp. 

(22) Tùy theo ngành để ghi cụm từ “DANH HIỆU CỬ NHÂN THỰC HÀNH” đối với các 

ngành thuộc khối Kinh tế, Ngoại ngữ hoặc “DANH HIỆU KỸ SƯ THỰC HÀNH” đối với 

các ngành thuộc khối Công nghệ; chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm. 

+ Các ngành được công nhận “DANH HIỆU CỬ NHÂN THỰC HÀNH” 

STT Mã ngành Tên ngành 

01 6340404 Quản trị kinh doanh 

02 6340301 Kế toán 

03 6340202 Tài chính - Ngân hàng 

04 6220206 Tiếng Anh 
 

+ Các ngành được công nhận “DANH HIỆU KỸ SƯ THỰC HÀNH” 

STT Mã ngành Tên ngành 

01 6480201 Công nghệ thông tin 

02 6510312 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 

03 6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

04 6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

05 6510421 Công nghệ kỹ thuật môi trường 

06 6510601 Quản lý công nghiệp 
 


