
1 

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc bổ sung điều khoản đăng ký cho bạn bè tham dự 

 lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018 

 (bổ sung nội dung thông báo số 01/TB-BTC-ĐHVTT ngày 01/10/2018) 

---------- 

Căn cứ Thông báo số 01/TB-BTC-ĐHVTT ngày 01/10/2018 của Trường Đại học Võ 

Trường Toản về việc đăng ký tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018; 

 Nay Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo bổ sung các điều khoản đăng ký cho 

bạn bè dự lễ. Cụ thể sinh viên có thể đăng ký cho bạn bè dự lễ theo 2 hình thức sau: 

1. Hình thức thứ nhất: sinh viên đăng ký cho bạn bè dự lễ phát bằng giống như đăng ký 

cho người thân dự lễ phát bằng: 

 - Lệ phí đăng ký: 100.000 đồng/người. 

- Bạn bè được bố trí ghế vip ngồi dự lễ cùng sinh viên. 

2. Hình thức thứ hai: sinh viên đăng ký cho bạn bè vào công viên để chúc mừng: 

- Lệ phí đăng ký: 80.000 đồng/người. 

 - Ban tổ chức sẽ bố trí khu vực phía sau lễ đài cho các đối tượng bạn bè của sinh viên 

có đăng ký để ngồi theo dõi buổi lễ. 

 Lưu ý: thời gian, hình thức đăng ký và đóng lệ phí như hướng dẫn trong thông báo số 

01/TB-BTC-ĐHVTT ngày 01/10/2018. 

 Khi đóng lệ phí, sinh viên phải cung cấp đầy đủ thông tin họ tên, MSSV và đối tượng 

đăng ký dự lễ, ví dụ: 

- Nguyễn Văn A, MSSV: 123456789, đăng ký cho bạn bè dự lễ 

- Nguyễn Văn A, MSSV: 123456789, đăng ký cho bạn bè vào công viên chúc mừng 

3. Tân cử nhân, tân dược sĩ, tân bác sĩ và người thân, bạn bè có đăng ký dự lễ: 

- Được phép vào công viên theo giờ hoạt động từ 8h00 - 18h00 và được ở lại đến kết 

thúc chương trình buổi lễ. 

- Trường hợp đã vào công viên theo chế độ dự lễ phải ở lại đến kết thúc chương trình, 

Ban tổ chức không giải quyết các trường hợp ra vô công viên. 

 Trên đây là nội dung bổ sung các điều khoản đăng ký của Thông báo số 01/TB-BTC-

ĐHVTT ngày 01/10/2018 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: 
- Sinh viên; 

- Ban Chủ nhiệm các khoa; 

- Trưởng các đơn vị; 

- Lưu: VT, P.TCHC, ĐT&CTSV, TCSK. 

BAN TỔ CHỨC LỄ 

 

 

 

  

 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN 

BAN TỔ CHỨC CHUỖI SỰ KIỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 02/TB-BTC-ĐHVTT Hậu Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2018 


