
   SỞ LĐTB&XH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TCN TT  TÂN TIẾN                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  Số:  126   /TB- TCN TTTT                                                                 =======  =======  

Tp.Bảo Lộc, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

V/v: Rút Bằng Tốt nghiệp Văn Hoá 

và Nghề; xin giấy chứng nhận 

 

Gửi Phụ huynh và học sinh Tân Tiến! 

Do tình hình dịch bệnh, nên Nhà trường không thể tổ chức lễ tốt nghiệp niên 

khoá 2018-2021. Nay Nhà trường đã hoàn thành bằng, bảng điểm tốt nghiệp nghề 

và chứng nhận tốt nghiệp Phổ thông, học bạ văn hoá. Tuy nhiên, vì đây là giấy tờ 

quan trọng nên các bạn phải lên trường lấy hoặc nhờ người thân lên rút, chứ Nhà 

trường không gửi bưu điện. Bạn nào muốn gửi file ảnh hay muốn biết thêm thông 

tin, xin liên hệ các phòng ban liên quan: 

1. Học bạ, bảng điểm văn hoá và giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông: 

liên hệ Phòng Tài vụ (Thầy Tuyên – Quản Lý:0339222400 ;Cô Trâm: 

0263391105) 

2. Bằng Nghề và Bảng điểm: Liên hệ Bác Điểm. Tell: 0947446685 

3. Xin giấy xác nhận Nghĩa vụ quân sự: Liên hệ Bác Điểm. Tell: 

0947446685 

4. Giấy miễn giảm học phí và ảnh tốt nghiệp: Liên hệ Phòng Nhân sự - Sơ 

Tuyết: 02633868894 

5. Học hành, thi cử, điểm số, chuyển trường, chuyển ngành…: Liên hệ 

Phòng Đào Tạo – Cha Khanh (0971307305;026339110054) 

 

Lưu ý:  

- Các bạn chỉ được rút bằng và các giấy tờ liên quan khi đã hoàn thành 

chương trình học, không nợ môn và đã hoàn thành học phí. 

- Thời khoá biểu, mọi thông tin khác – xem trên website trường 

(https://trungcapnghetantien.edu.vn) Hoặc Facebook trường: Ban Thông 

Tin TCN Tân Tiến 

- Email Phòng đào tạo: phongdaotaotcntantien@gmail.com 

SĐT PĐT: 02633.911.054 

 

Trưởng Phòng Đào Tạo 

                                                                                  

                                                                                    

 

                                                                     TRỊNH QUỐC KHANH 
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