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BAN TỔ CHỨC CHUỖI SỰ KIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TB-BTC-ĐHVTT

Hậu Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018

-----------Căn cứ Kế hoạch số Số 02/KH-BTC-ĐHVTT ngày 27/9/2018 về việc tổ chức Lễ phát
bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2018 của Trường Đại học Võ Trường Toản;
Nay, Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc đăng ký tham dự lễ phát
bằng tốt nghiệp năm 2018 đối với sinh viên như sau:
1. Đối tượng được đăng ký dự lễ:
- Các sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp trước ngày 01/10/2018.
- Các sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp từ ngày 15/9/2018 đến 29/9/2018. Đối với
những sinh viên sau khi được công bố đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp sẽ được dự lễ, các
trường hợp không đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn thủ tục hoàn lại lệ phí đăng ký.
2. Thời gian tham dự lễ:
Chương trình lễ diễn ra từ 17h30 - 20h30 ngày 18/10/2018 (thứ năm).
3. Địa điểm tham dự lễ:
Chương trình được tổ chức tại Quảng trường Olympus của Công viên giải trí Kittyd &
Minnied - Trường Đại học Võ Trường Toản.
4. Lệ phí đăng ký:
- Sinh viên có thể chọn một trong các hình thức đăng ký như sau:
STT
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Nội dung đăng ký
Sinh viên đăng ký:
- Nhận bằng tốt nghiệp

Mức phí thu
(VNĐ)

120.000/SV

Nội dung các khoản thu
(1) Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp.
(1) Phí thuê ghế vip ngồi dự lễ

02

Sinh viên đăng ký:
- Dự lễ phát bằng

350.000/SV

(2) Ảnh lưu niệm chụp sinh viên nhận bằng tốt
nghiệp (khổ 45x60cm)
(3) Hoa tươi tặng SV trong lễ phát bằng
(4) Lệ phí thuê lễ phục
(1) Phí thuê ghế vip ngồi dự lễ
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Sinh viên đăng ký:
- Dự lễ phát bằng
- Nhận bằng tốt nghiệp

410.000/SV

(2) Ảnh lưu niệm chụp sinh viên nhận bằng tốt
nghiệp (khổ 45x60cm)
(3) Hoa tươi tặng SV trong lễ phát bằng
(4) Lệ phí thuê lễ phục
(5) Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp
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Sinh viên đăng ký:
- Dự lễ phát bằng
- Nhận lễ phục lưu niệm

(1) Phí thuê ghế vip ngồi dự lễ

550.000/SV

(2) Ảnh lưu niệm chụp sinh viên nhận bằng tốt
nghiệp (khổ 45x60cm)
(3) Hoa tươi tặng SV trong lễ phát bằng
(4) Lệ phí mua lễ phục

1

05

Sinh viên đăng ký:
- Dự lễ phát bằng
- Nhận lễ phục lưu niệm
- Nhận bằng tốt nghiệp

(1) Phí thuê ghế vip ngồi dự lễ

610.000/SV

(2) Ảnh lưu niệm chụp sinh viên nhận bằng tốt
nghiệp (khổ 45x60cm)
(3) Hoa tươi tặng SV trong lễ phát bằng
(4) Lệ phí mua lễ phục
(5) Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp

- Ngoài ra các sinh viên có nhu cầu đăng ký cho người thân dự lễ và nhận kỷ niệm
chương lưu niệm của Trường Đại học Võ Trường Toản, có thể đăng ký theo thông tin sau:
STT

Nội dung đăng ký

Mức phí thu

Nội dung các khoản thu

(VNĐ)

(1) Phí thuê ghế vip ngồi dự lễ

01

Sinh viên đăng ký:
- Cho người thân dự lễ

100.000/người

02

Sinh viên đăng ký:
- Nhận kỷ niệm chương

200.000/cái

(2) Người thân chụp ảnh lưu niệm cùng sinh
viên và BGH nhà trường.
(1) Lệ phí mua kỷ niệm chương

- Hình ảnh lễ phục tốt nghiệp và ảnh kỷ niệm chương:

Hình ảnh kỷ niệm chương

Hình ảnh lễ phục tốt nghiệp
5. Thời gian đăng ký:

- Sinh viên đăng ký từ ngày ra thông báo đến ngày 10/10/2018.
- Sinh viên có phụ huynh hoặc người thân cùng tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp cần
đăng ký trước để được vào công viên dự lễ và được bố trí chỗ ngồi phù hợp.
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6. Quy trình đăng ký:
- Bước 1: Sinh viên liên hệ nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp trực
tiếp theo thông tin tài khoản như sau:
+ Chủ tài khoản: Trường Đại học Võ Trường Toản
+ Số tài khoản:

0111.000.303.273

+ Tại Vietcombank - CN Cần Thơ (NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cần
Thơ)
Địa điểm nộp trực tiếp: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh
Cần Thơ, tầng trệt khu Hành chính, Trường Đại học Võ Trường Toản, Quốc lộ 1A, Tân
Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang.
Lưu ý: Khi đóng lệ phí, sinh viên phải cung cấp đầy đủ thông tin họ tên, MSSV và nội
dung đăng ký nộp lệ phí theo quy định tại mục 4.
Ví dụ:
Nguyễn Văn A, MSSV: 123456789, đăng ký dự lễ phát bằng và nhận bằng tốt nghiệp.
Nguyễn Văn A, MSSV: 123456789, đăng ký cho người thân dự lễ.
- Bước 2: Sau khi hoàn thành lệ phí, sinh viên cung cấp thông tin qua link trước 17h00
ngày 10/10/2018:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff8XAso0QOy86xYJ1ysfEre204U0l7SMg
mdrHErrGQPvbAgA/viewform
Trường hợp sinh viên cung cấp thông tin nhiều lần thì Ban Tổ chức sẽ ghi nhận thông
tin đăng ký sau cùng. Sinh viên vui lòng không đăng ký hộ.
* Lưu ý: Các tân bác sĩ ngoài việc dự lễ tốt nghiệp thì bắt buộc phải dự lễ Tuyên thệ
trước khi nhận bằng tốt nghiệp chính thức.
Trên đây là thông báo về việc đăng ký tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018 của
Trường Đại học Võ Trường Toản. Đề nghị sinh viên có nhu cầu đăng ký thực hiện theo đúng
nội dung thông báo này.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

BAN TỔ CHỨC LỄ

- Sinh viên;
- Ban Chủ nhiệm các khoa;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu: VT, P.TCHC, ĐT&CTSV, TCSK.
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