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THÔNG BÁO 

Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng  

năm học 2019 - 2020 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 202812-06/KH-VCLC về việc Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và Công 

tác thi đua - khen thưởng năm học 2019 - 2020, viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến sinh 

viên nội dung chương trình như sau: 

1. Đối tượng tham gia  

1.1. Lễ trao bằng tốt nghiệp 

 Sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao có đăng ký tham gia. 

1.2. Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng 

 - 60 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Viện” năm 2020; 

 - 05 đại diện tập thể lớp sinh viên được công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020; 

 - 141 sinh viên đạt Học bổng khuyến khích học tập năm học 2019 - 2020. 

(Những sinh viên thuộc nhóm đối tượng này bắt buộc phải tham gia) 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức 

2.1. Thời gian: 7h30, sáng Chủ nhật, ngày 17/01/2021. 

2.2. Địa điểm: Hội trường A, cơ sở chính của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố 

Hồ Chí Minh, số 02 đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM. 

3. Nội dung chương trình 

Stt Thời gian Nội dung thực hiện 

1 7h30 - 7h50 

Đón khách mời/đại biểu 

Ổn định Hội trường 

Tân Kỹ sư/Cử nhân tập trung vào Hội trường theo hướng dẫn 

2 7h50 - 8h10 Văn nghệ chào mừng 

3 8h10 - 8h25 

Nghi thức chào cờ 

Tuyên bố lý do 

Giới thiệu khách mời/đại biểu 

4 8h25 - 10h30 

Lãnh đạo Viện phát biểu khai mạc 

Ban Giám hiệu nhà Trường phát biểu 

Công bố các quyết định và trao bằng cho Tân Kỹ sư/Cử nhân 

Sinh viên tốt nghiệp phát biểu cảm ơn Thầy/Cô 

Công bố quyết định và khen thưởng sinh viên 5 tốt 

Công bố quyết định và khen thưởng Danh hiệu thi đua cho 5 tập 

thể lớp và cá nhân 

Công bố quyết định cấp và trao học bổng khuyến khích học tập 

5 10h30 - 11h00 Tổng kết, chụp hình lưu niệm 



4. Nội dung hướng dẫn 

4.1. Đăng ký  

- Tân Kỹ sư/Cử nhân đăng ký tham dự Lễ ngay tại văn phòng viện Đào tạo chất lượng cao; 

- Thời gian đăng ký từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 11/01/2021; khuyến khích đăng ký 

theo tập thể lớp. 

4.2. Phí đăng ký tham dự Lễ 

- Thu phí đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đối với Tân kỹ sư tham dự; 

- Mức phí tham dự: 350.000đ/người. 

(Đăng ký tham dự và nhận/trả Lễ phục sinh viên liên hệ cho Thầy Nguyễn Viết Dũng  

hoặc cô Nguyễn Thị Mai) 

5. Một số lưu ý 

- Yêu cầu sinh viên thuộc các đối tượng tham dự Lễ: mặc áo đồng phục của Viện, quần tây 

tối màu và đi giày hoặc dép có quai; 

- Sinh viên tham dự Lễ ngồi đúng vị trí theo sơ đồ do Ban Tổ chức chỉ định; 

- Tân Kỹ sư/Cử nhân tham dự Lễ tốt nghiệp có mặt trước 7h15 để nhận Lễ phục và làm các 

thủ tục có liên quan tại C202, khi nhận Lễ phục đem theo CMND/Giấy tờ tùy thân và thẻ sinh 

viên kèm theo 1.000.000đ (sinh viên bảo quản kỹ Lễ phục, viện Đào tạo chất lượng cao sẽ hoàn 

trả sau khi đã kiểm tra và nhận lại Lễ phục); 

- Tân kỹ sư lần lượt lên nhận bằng theo danh sách đăng ký trước (không trao bằng cho cá 

nhân không đăng ký dự lễ trong thời gian nêu trên; không mặc lễ phục tốt nghiệp); 

- Sau khi nhận bằng, tân kỹ sư về vị trí cũ; không ra khỏi hội trường khi buổi lễ đang tiến hành; 

- Ban Tổ chức có bố trí chụp hình cho từng Tân kỹ sư nhận bằng trên sân khấu, sau buổi lễ 

Tân kỹ sư liên hệ Viện để nhận file hình; 

 
Nơi nhận:  

- Viện trưởng (để chỉ đạo); 

- Ban Tổ chức (để thực hiện); 

- Sinh viên tham dự (để tham gia); 

- Lưu: VT, Viện ĐT CLC. 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 
 

(Đã ký) 

 
 

TS. Nguyễn Khánh Lân 

 
  

 


