TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
TRUNG TÂM HTSV&QHDN
Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày

/TB-HTSV

tháng năm 2022

THÔNG BÁO
(V/v: tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1,2,3,4 năm 2021)
- Căn cứ kế hoạch số 301 ngày 17 tháng 02 năm 2022 về việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh
viên
- Căn cứ theo thông báo số 2828 về việc đóng tiền lệ phí tổ chức LTN của Phòng KHTC
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp thông báo kế hoạch và thời gian tổ
chức lễ tốt nghiệp như sau:
1. Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp:
THỜI GIAN

CÁC KHOA/BỘ MÔN

9h – 11h30
Ngày 18/03/2022
Tân Khoa tốt nghiệp
đợt 1/2021

Khoa Kinh tế, Khoa Thủy sản, Khoa Nông học, Khoa Lâm nghiệp, Khoa
Quản lý đất đai&Bất động sản, Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Công nghệ
Hóa học và Thực phẩm, Khoa Khoa học Sinh học, Khoa Công nghệ
thông tin, khoa Ngoại ngữ Sư phạm, Khoa Môi trường Tài Nguyên, Khoa
Cơ khí Công nghệ

9h – 11h30
Ngày 22/03/2022
Tân Khoa tốt nghiệp
đợt 2,3,4/2021
9h – 11h30
Ngày 25/03/2022
Tân Khoa tốt nghiệp
đợt 2,3,4/2021

Ngoại ngữ Sư phạm, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Thủy sản, Khoa Quản lý
đất đai&Bất động sản, Khoa Nông học, Khoa Chăn nuôi thú y.

Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học Sinh học, Khoa Môi trường
Tài Nguyên, Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ
Hóa học và Thực phẩm.

2. Địa điểm: Hội trường PV100 – Tòa nhà Phượng Vỹ
3. Hướng dẫn quy trình đăng ký lễ tốt nghiệp: bao gồm 6 bước
Các
bước

BƯỚC
1

Thời
gian thực
Ghi chú
hiện
 Sinh viên điền phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp
tại đây
Điền phiếu
 Lưu ý:
trước
đăng ký làm lễ
 Sinh viên gửi hình ảnh (lịch sự, trang trọng)
ngày 10/3
TN
để trình chiếu trong lễ tốt nghiệp
 Cách đặt tên file ảnh: MSSV (ví dụ:
17123089)
Nội dung

 Gửi ảnh ngang, đuôi JPG
 Không sử dụng hình thẻ
BƯỚC Thanh toán dự
trước  Hướng dẫn hình thức đóng tiền dự lễ xem tại đây
lễ TN
2
ngày 10/3
Sau ngày 10/3, Sinh viên muốn đăng ký bổ sung dự lễ tốt nghiệp, vui lòng liên hệ
Trung Tâm HTSV&QHDN – 0283.724 5397 để được hướng dẫn


BƯỚC
3

Nhận lễ phục

BƯỚC
4

Thực hiện
nghi thức tốt
nghiệp

BƯỚC
5

Ký sổ và nhận
bằng

BƯỚC
6

Nhận hình tốt
nghiệp

7h – 8h  Sinh viên nhận lễ phục tại Nhà Thiên Lý.
Tân khoa có mặt tại Hội trường P100-Tòa nhà
Phượng Vỹ và ổn định chỗ ngồi đúng 08h15 để tập
8h15 –
huấn nghi thức nhận bằng.
11h30
 Lưu ý: Sinh viên hạn chế mang tiền, tư trang và
các vật dụng có giá trị khi tham dự lễ tốt nghiệp
nhằm tránh trường hợp mất cắp
Thời gian ký sổ và nhận bằng sinh viên xem tại
13h30
website phòng đào tạo
Sinh viên download hình tốt nghiệp tại:
Sau Lễ
website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn
tốt
Hoặc xem hình tại email (email đăng ký trong
nghiệp
phiếu thông tin)

Ghi chú: Sinh viên đã nhận bằng vẫn có thể đăng ký dự Lễ tốt nghiệp.

GIÁM ĐỐC TT.HTSV&QHDN
(Đã ký)
ThS. Trần Hữu Minh

