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1. Về vấn đề giải quyết học vụ 

Nhằm đảm bảo hỗ trợ sinh viên về các việc liên quan đến học vụ, Khoa Tài chính – Ngân hàng thông tin 
đến toàn thể sinh viên như sau: sinh viên gửi yêu cầu học vụ trực tuyến (khuyến khích sử dụng) hoặc liên 
hệ bằng điện thoại giáo vụ khoa Phan Thị Như Hồng: 0985921485 - Email: phanthinhuhong@iuh.edu.vn. Dựa 
vào các yêu cầu, giáo vụ khoa sẽ giải quyết và phản hồi theo các kênh phụ thuộc vào thông tin liên quan. 

Trường hợp giáo vụ không giải quyết được yêu cầu sinh viên trong phạm vi liên quan đến học vụ, sinh viên 
có thể liên hệ phó trưởng khoa Phạm Trường Quân: 0985844272 - Email: phamtruongquan@iuh.edu.vn để 
được giải quyết. 

Các bước gửi yêu cầu học vụ trực tuyến: 

Bước 1: Gửi yêu cầu xử lý học vụ vào địa chỉ http://ffb.iuh.edu.vn -> Chọn Sinh viên -> Học vụ trực tuyến 
-> Gửi yêu cầu.  

Điền đầy đủ thông tin form xử lý học vụ yêu cầu. 

Bước 2: nhận email có mã xử lý, lưu mã này để tra cứu kết quả. 

Bước 3: Tra cứu kết quả xử lý học vụ vào địa chỉ http://ffb.iuh.edu.vn -> Chọn Sinh viên -> Học vụ trực 
tuyến -> Tra cứu kết quả. 

2. Về vấn đề nhận bằng tốt nghiệp 

Sinh viên cần nhận bằng tốt nghiệp gốc (đợt xét tháng 08,10/2020 và tháng 01/2021), Chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời (đợt xét tháng 07/2021) và bảng kết quả học tập có thể đăng ký trước như hướng dẫn ở Mục 1 
về đăng ký xử lý học vụ trực tuyến, sau đó khoa sẽ sắp xếp thời gian báo sinh viên đến nhận trực tiếp tại trường. 

Điều kiện khi đến nhận bằng tốt nghiệp 

a. Sinh viên đến nhận bằng PHẢI mang theo Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn Cước Công 
Dân (CCCD) bản gốc, chú ý thẻ sinh viên KHÔNG còn giá trị. 

b. Trong trường hợp ủy quyền cho người thân nhận thay: phải xuất trình Giấy ủy quyền có xác nhận 
của chính quyền địa phương nơi cư trú, ghi rõ số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp của người ủy quyền và 
người được ủy quyền. Xuất trình bản gốc và bản photo CMND/CCCD của hai người, photo hộ khẩu gia đình. 
Tất cả đều phải được sao y công chứng ở UBND phường/xã. 

c. Để vào liên lạc công tác tại trường, sinh viên cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19. 

Lưu ý: sinh viên trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp xin vui lòng vào đường link 
http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat để khảo sát tốt nghiệp, nếu trước đó sinh viên chưa khảo sát lần nào; sinh viên 
đăng nhập bằng mã số sinh viên – mật khẩu: mật khẩu đăng ký học phần (nếu trong trường hợp sinh viên không 
nhớ mật khẩu thì gửi yêu cầu xử lý học vụ trực tuyến). 

Bằng tốt nghiệp trước tháng 8/2020, sinh viên liên hệ phòng đào tạo để nhận, khoa không còn giữ bằng tốt 
nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trước thời điểm này./. 

              Khoa Tài chính – Ngân hàng 


