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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TP HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  694 /TB-ĐHGTVT TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp lần 2 năm 2017 
 

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp lần 2 năm 2017 cho 

sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính qui như sau:  

1.  Đối tượng tham gia: 

- Sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng, liên thông chính qui  

-   Kỹ sư, cử nhân đã tốt nghiệp trước đây có nguyện vọng tham gia lễ trao bằng.  

2.  Thời gian, địa điểm tổ chức: 

Thời gian : 7 giờ 00 ngày 26 tháng 11 năm 2017 (Chủ nhật)  

Địa điểm : Hội trường A, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM  

 Số 2, đường D3, Văn Thánh Bắc, P 25, Q Bình Thạnh, TP. HCM  

3.  Chương trình dự kiến:  

TT Thời gian 

(giờ) 
Nội dung 

1 7:00 – 7:30 Tân kỹ sư/cử nhân chụp hình tự do trong khuôn viên trường 

2 7:30 – 8:15 Tân kỹ sư/cử nhân tập trung vào hội trường A theo hướng dẫn. 

3 8:15 – 8:30 Văn nghệ  

4 8:30 – 12:00 Lễ trao bằng tốt nghiệp 

+ Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp  

+ Phát biểu của Hiệu trưởng  

+ Phát biểu của đại diện tân kỹ sư/cử nhân  

+ Phát biểu của đại diện phụ huynh  

+ Tuyên dương và trao giấy khen cho sinh viên có thành tích cao 

+ Trao bằng tốt nghiệp (theo thứ tự, sẽ có thông báo chi tiết)  

5 11:30 – 13:00 Trả lễ phục (dự kiến phòng B001)  

4.  Nội dung hướng dẫn: 

a.  Đăng ký: 

-   Tân kỹ sư, cử nhân đăng ký dự lễ tại phòng Đào tạo - trường Đại học Giao thông 
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vận tải TP Hồ Chí Minh (cơ sở 1), điện thoại 028 38992862 hoặc qua email, điện thoại 

ban tổ chức.  

-   Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/11/2017; khuyến khích 

đăng ký theo tập thể lớp.  

b.  Kế hoạch chuẩn bị:  

-   Nhận lễ phục từ 15h00 đến 17h30 ngày 25/11/2017 tại phòng B001 (dự kiến) 

-  Tổ chức tổng duyệt vào lúc 16h00 ngày 25/11/2017, tại Hội trường A, trường Đại 

học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.  

c. Liên hệ Ban tổ chức:  

- Bùi Quang Vương  SĐT 098 3799543, email: vuong.bui@ut.edu.vn 

- Trần Trung Nguyên SĐT 093 7392142, email: nguyen.tran@ut.edu.vn 

 

Nơi nhận:  
- BGH (để b/c);  

- Các khoa/BM;  

- Website; 

- Lưu: VT, PĐT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

PGS.TS Đồng Văn Hướng 
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