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TRƯỜNG CĐ CN VÀ QT SONADEZI 

PHÒNG ĐT VÀ QLKH 

 Số:  08/2017/TB-ĐT&QLKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 05 tháng 06 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp năm 2017 

 Kính gửi:  

 - Các Khoa, TT TH-NN; 

 - GVCN các lớp; 

 - Sinh viên Khóa 10 và các Khóa cũ. 

 

Căn cứ Biên bản số 10/2017/BB-CDS ngày 08/05/2017 về việc họp giao ban 

tháng 05 năm 2017. 

 Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học thông báo đến toàn thể sinh viên các nội 

dung liên quan đến Lễ tốt nghiệp như sau: 

1. Đối tượng tham gia 

- Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp và có đăng ký dự Lễ (sinh viên còn 

thiếu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ vẫn được đăng ký dự Lễ tốt nghiệp). 

- Quý phụ huynh của các sinh viên dự lễ tốt nghiệp (mỗi sinh viên được phép 

mời 01 phụ huynh, sinh viên đăng ký phụ huynh tham dự lễ khi đóng lệ phí 

dự Lễ Tốt nghiệp). 

2. Thời gian 

- Ngày 29/06/2017, toàn thể sinh viên có tên trong danh sách tham dự Lễ tốt 

nghiệp có mặt tại Hội trường A vào lúc 15h00 để tổng duyệt chương trình, 

nhận lễ phục và ký tên vào sổ cấp Bằng tốt nghiệp. 

- Ngày 30/06/2017, sinh viên tập trung tại Hội trường A vào lúc 07h00 để tham 

dự Lễ tốt nghiệp. 

Lưu ý: Trường chỉ tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên có đăng ký tham dự Lễ, 

đóng các khoản lệ phí đầy đủ hạn cuối ngày 16/06/2017 và có tham gia buổi tổng 

duyệt vào lúc 15h00  ngày 29/06/2017. 

3. Về lệ phí tham dự Lễ và làm Bằng tốt nghiệp 

- Lệ phí: 300.000 đồng (Bằng tốt nghiệp, hình Lễ tốt nghiệp, lễ phục, quà tặng Lễ 

tốt nghiệp, chi phí tổ chức Lễ). 

- Thời gian nộp lệ phí: từ ngày 07/06 – 16/06/2017. 

- Sinh viên đóng tiền tại Văn phòng Khoa. 

 Đây là lệ phí để làm bằng và tổ chức Lễ TN, do đó bắt buộc toàn thể SV phải 

đóng đầy đủ hạn cuối ngày 16/06/2017 

  Trường hợp chưa đậu tốt nghiệp và không đủ điều kiện tham dự Lễ, sinh viên sẽ 

nhận lại 300.000 đồng tại Phòng Đào tạo sau ngày 30/6/2017. 
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Năm nay Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp và làm Lễ tốt nghiệp sớm hơn kế 

hoạch để tạo điều kiện cho SV có thể tốt nghiệp ra trường nhanh chóng và sớm có việc 

làm, do đó, đề nghị toàn thể SV chấp hành nghiêm túc thông báo này để buổi Lễ tốt 

nghiệp diễn ra tốt đẹp. 

Đề nghị Khoa, GVCN hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng theo thông báo này. 

Khoa tổng hợp danh sách SV, số lượng phụ huynh dự Lễ tốt nghiệp gửi về Phòng Đào 

tạo hạn cuối ngày 19/06/2017. 

Trân trọng. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGH (để báo cáo); 

    -   Lưu: ĐT&QLKH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký) 

(Đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Cao Quang Nhật 
 


