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         TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN  
                                                                                                 
 Số: 329/TB-CTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 8  năm 2016 
 

THÔNG BÁO 
 V/v tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2016  

 

  Thực hiện kế hoạch số 770/KH-ĐHM ngày 05/8/2016 về việc tổ chức Lễ tốt 
nghiệp năm 2016 của Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên thông báo một số nội dung 
như sau: 

1. Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp trong năm 2016. 

2. Thời gian – Địa điểm: 

 Thời gian:  
         - Sáng ngày    15/9/2016:   Khoa Đào tạo đặc biệt;  

 - Chiều ngày  15/9/2016:   Khoa Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng; 
         - Sáng ngày    22/9/2016:   Khoa Ngoại ngữ; Quản trị kinh doanh; 

 - Chiều ngày  22/9/2016:   Khoa Công nghệ thông tin, Xây dựng và điện,   
                                                Khoa XHH - CTXH - ĐNA; 
 - Sáng ngày    23/9/2016:   Khoa Công nghệ sinh học, Kinh tế và QLC, 
                                                Khoa Luật; 
Lưu ý: Buổi sáng Sinh viên có mặt lúc 07h00 và buổi chiều lúc12h30 

 Địa điểm: Hội trường A, số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM 
Phụ huynh Tân cử nhân, kỹ sư có thể xem truyền hình trực tiếp lễ tốt nghiệp tại P.505, 
Hội trường B. 

3. Đăng ký tham dự:  
 - Sinh viên vui lòng đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp theo đường link sau: 
   + Khoa Đào tạo đặc biệt, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng (đăng 

ký từ ngày 01/9/2016 đến 12/9/2016) https://goo.gl/forms/LfOOJPxd2XBdUbU72  
        + Khoa Ngoại ngữ; Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Xây dựng và 

điện, XHH - CTXH - ĐNA, Công nghệ sinh học, Kinh tế và QLC, Luật (đăng ký từ 
ngày 07/9/2016 đến 19/9/2016) https://goo.gl/forms/Fg4cDBTPYLOyhvrh1  

     - Sinh viên chưa tốt nghiệp (còn nợ môn học) không được đăng ký tham dự lễ 

3. Chương trình buổi lễ: 
Để việc tổ chức buổi lễ được trang trọng, đúng nghi thức đề nghị các Khoa tập 

trung Sinh viên phối hợp cùng phòng Công tác sinh viên theo lịch sau:  
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Sáng Chiều Nội dung Ghi chú 

07h00 12h30 Tập trung sinh viên Các khoa 
07h00 - 08h30 12h30 - 14h00 Tập dợt P.CTSV 
08h30 14h00 Bắt đầu lễ  
10h30 16h00 Kết thúc lễ  

  4. Chi phí dịch vụ tốt nghiệp:  
      Sinh viên đóng 550.000 đồng tại Phòng 217, số 97 Võ Văn Tần, bao gồm: 

 400.000 đồng thế chân lễ phục và sẽ nhận lại khi trả lễ phục. 
 150.000 đồng chi phí dịch vụ tốt nghiệp (Sinh viên sẽ nhận 2 tấm hình 

khi nhận bằng trong lễ, sau 02 tuần tổ chức lễ Phòng Công tác sinh viên sẽ gửi bằng 
đường bưu điện theo địa chỉ sinh viên cung cấp). 
  5. Nhận và trả lễ phục (Buổi sáng: 8h00 - 11h30; buổi chiều 13h30 - 17h00) 
      Sinh viên nhận lễ phục tại Phòng 217 (lầu 2), số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 
 

Khoa Ngày nhận Ngày trả 
- Đào tạo đặc biệt; 
- Kế toán kiểm toán; 
- Tài chính ngân hàng; 

13,14/9/2016 15/9/2016 

- Ngoại ngữ; 
- Quản trị kinh doanh; 
- Công nghệ Thông tin; 
- Xây dựng và Điện; 
- XHH - CTXH - ĐNA; 
- Công nghệ sinh học; 
- Kinh tế và QLC; 
- Khoa Luật; 

20,21/9/2016 22,23/9/2016 

 
 Lưu ý: Sinh viên phải hoàn trả lễ phục đúng thời gian đã quy định (Quá thời 
gian, xem như Sinh viên đã làm mất lễ phục và sẽ không được hoàn lại số tiền thế 
chân). 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của tất cả Sinh viên 
 
Nơi nhận:        TRƯỞNG PHÒNG 
- BGH “để báo cáo”;       (Đã ký) 
- Các Khoa “để TB cho SV”; 
- Lưu VT. 
 

                              Tạ Thị Lan Anh 

 


