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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 
Số: 674 /KHTN-CTSV 

V/v cấp giấy chứng nhận sinh viên 
theo hình thức trực tuyến 

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

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Quý cơ quan/đơn vị 

   
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trường bổ sung các hồ sơ theo yêu 

cầu của Quý cơ quan/đơn vị về xác nhận tình trạng học vụ của sinh viên (gọi tắt là 

chứng nhận sinh viên) trong bối cảnh áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về 

giãn cách xã hội như hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia 

TP. HCM thông tin đến Quý cơ quan/đơn vị phương thức cấp Giấy chứng nhận sinh 

viên dưới dạng bản mềm (file có định dạng .pdf) thay cho việc cung cấp bản in cho từng 

cá nhân, áp dụng đến hết ngày 30/9/2021, cụ thể như sau: 

1. Nhà trường sẽ gửi bản mềm Giấy chứng nhận sinh viên qua hộp thư điện tử 

(email) của sinh viên do Nhà trường cung cấp, với tên miền người gửi và người nhận 

đều có định dạng “@*.hcmus.edu.vn”, với dấu “*” có cú pháp là “mso”, “student” 

hoặc không có ký tự. 

2. Sinh viên sẽ xuất trình file trên cho Quý cơ quan/đơn vị thông qua thiết bị di 

động cá nhân hoặc tự in bản giấy để nộp tùy theo yêu cầu và điều kiện thực tế. 

3. Trên Giấy chứng nhận có mã QR để Quý cơ quan/đơn vị truy cập vào nội dung 

thông báo trên website Nhà trường, trong đó có đính kèm mẫu đúng của Giấy chứng 

nhận sinh viên bản trực tuyến và đường dẫn để tra cứu mã số và ngày cấp Giấy chứng 

nhận sinh viên để đối chiếu thông tin do sinh viên cung cấp. 

Trong trường hợp cần xác minh lại các thông tin trên Giấy chứng nhận hoặc cần 

công văn xác nhận từ Nhà trường, Quý cơ quan/đơn vị vui lòng sử dụng email của cơ 

quan/đơn vị gửi công văn hoặc thư đề nghị Nhà trường xác nhận tình trạng học vụ của 

các sinh viên, qua địa chỉ email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn. Thời gian phản hồi 

qua email tối đa trong vòng 3 ngày làm việc (72 tiếng). 

Nhà trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị tạo điều kiện để sinh viên 

hoàn tất việc bổ sung hồ sơ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 
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Rất mong được sự hỗ trợ của Quý cơ quan/đơn vị.  

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 
       - Như trên; 
       - Lưu: VT, CTSV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


