
  

LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2012 (Lần 2)   |  THƯ MỜI 

Trân trọng mời Anh/Chị Tân khoa tham dự LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2012 (Lần 2) 

Thời gian: Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2012 

Địa điểm: Nhà hát Hòa Bình, 240-242 đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP.HCM 
 

Chương trình Lễ tốt nghiệp: 

 6:00 – 7:00   :  Đón tiếp phụ huynh và Tân khoa. Ổn định chỗ ngồi.  

 7:15 – 7:30   : Hướng dẫn nghi thức tuyên hứa, trao/nhận bằng. 

 7:30 – 11:30: Lễ trao bằng tốt nghiệp 2012 (Lần 2) 

Sự hiện diện của Anh/Chị sẽ là niềm vinh dự của gia đình và Nhà trường 

cũng như là sự khích lệ cho tất cả các Tân Khoa. 

Lưu ý:  - Trang phục lịch sự (áo dài (nữ)/ áo sơ mi, quần tây, giày có quai hậu) 
            - Vui lòng đăng ký tham dự vào các ngày 11,12,13/12/2012 (từ 13h00 – 19h00) theo các thông tin hướng dẫn bên dưới.  
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STT N I DUNG GHI  H  

I TRƯỚC KHI THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 

1 

Hoàn tất việc trả 

sách & học phí trước 
ngày 10/12/2012 

(nếu có) 

 ác Anh/ hị vui lòng liên hệ Thư viện & PKTT  để hoàn tất việc trả 
sách và học phí theo thời hạn quy định để được đăng ký tham dự Lễ tốt 
nghiệp. 
 

Thư viện: P.301 – 308, Cơ sở 2 – Lô 10, CV Phần mềm Quang Trung 
 Email: thuvien@hoasen.edu.vn – ĐT: 08 5437 0086 - 124  

Phòng Kế toán: P. C005, Cơ sở 7: 93 Cao Thắng, P.3, Q.3 

Chị Hoa Mai: mai.hathihoa@hoasen.edu.vn – ĐT: 08.3830 1877 - 168 
 

2 

Hoàn tất thủ tục 
đăng ký tham dự Lễ 

tốt nghiệp trong các 
ngày 11, 12, 

13/12/2012 
 

Thời gian đăng ký: 

Từ 13h00 đến 19h00 ngày 11,12 và 13/12/2012 

Tại phòng: Lầu 1 - 93 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM 

Thủ tục đăng ký: 
- Đăng ký tham dự 

- Ký Sổ nhận bằng tốt nghiệp 
- Nhận thư mời người thân tham dự Lễ tốt nghiệp (01 người) 

- Đăng ký thuê lễ phục & chụp hình:  

Giá thuê Lễ phục & chụp hình   :      45.000 đồng/ SV  
Tiền thế chân Lễ phục               :    200.000 đồng/ bộ                                 

Tổng cộng                         :   245.000 đồng/SV 

Chi phí trên không bao gồm việc rửa hình. Anh/Chị tải hình theo hướng dẫn tại 
website: www.hoasen.edu.vn từ ngày 26/12/2012. Hỗ trợ thông tin lễ phục và 
chụp hình: Anh Ngô Phước Linh Giang – 0909.174.942 

Lưu ý:  

- Vui lòng mang theo CMND khi đến đăng ký. Nếu người thân đăng ký hộ 
cần có giấy ủy quyền công chứng. 

- BTC rất vui được đón tiếp các Tân khoa tại Lễ tốt nghiệp khi đã 
hoàn tất các thủ tục trên trong thời gian quy định.  

        www.hoasen.edu.vn 
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II LỄ TỐT NGHIỆP 

1 
Đăng ký tại bàn Lễ 

tân trước Lễ tốt 
nghiệp 

 ác Tân Khoa chỉ được xướng danh và nhận bằng trên sân khấu 
khi thực hiện đúng các quy định sau: 

 Đã đăng ký tham dự, ký sổ nhận bằng, thuê lễ phục & đăng ký chụp 

hình. 
 Đã mặc lễ phục và có mặt đúng giờ để đăng ký tham dự tại bàn Lễ 

tân và nhận Kỷ yếu tốt nghiệp. 
 Đã dán sticker số ghế ngồi vào vai phải áo và ngồi đúng vị trí theo 

sự hướng dẫn của Ban tổ chức. 
Lưu ý:   
SV sẽ đăng ký tham dự tại bàn Lễ tân của Khoa 

SV được khen thưởng sẽ đăng ký tại bàn Khen thưởng 

SV đăng ký đúng giờ quy định. Sau 7g15 các bàn Lễ tân sẽ 

không tiếp nhận đăng ký để bắt đầu chương trình.             

2 Trật tự Lễ tốt nghiệp  

 Để buổi Lễ diễn ra trang trọng và nghiêm túc, BTC đề nghị 

Anh/Chị: 

 Trước 7h15 sáng đã ngồi đúng vị trí được hướng dẫn trong hội 
trường, tắt điện thoại di động, giữ trật tự chung. Nếu phải rời 

chỗ ngồi, phải báo trước cho người hướng dẫn. Vui lòng nhắc 

người thân giữ trật tự và ngồi đúng vị trí được hướng dẫn. 

 Quan sát và nhanh chóng thực hiện đúng hướng dẫn nghi thức 

tuyên hứa và trao/nhận bằng.  

 Trong và sau buổi Lễ, nhà trường đã sắp xếp việc chụp ảnh cho 

Tân khoa, do đó không chụp ảnh trong hội trường trước buổi Lễ 

để tránh gây mất trật tự. 

 Tham dự cho đến khi buổi Lễ kết thúc.  

Lưu ý: để đảm bảo trật tự chung, cá nhân gây mất trật tự trong buổi Lễ 
trao bằng sẽ không được tiếp tục tham dự chương trình. 

 

III KẾT THÚC LỄ TỐT NGHIỆP 

1 
Hoàn trả lễ phục sau 

Lễ tốt nghiệp  

Anh/Chị sẽ trả Lễ phục và nhận lại tiền thế chân 200.000 đồng từ 

11h30 – 13h00 ngày 18/12/2012 ngay tại  hu vực đại sảnh của 
Hội Trường Nhà hát Hòa Bình. Sau thời hạn trên, Anh/Chị sẽ thanh toán 

thêm phí 37.000 đồng/tuần & trực tiếp liên hệ trả lễ phục tại:  

Nhà may Tuấn – 185/21 Nguyễn Văn  ừ, P. 2, Q.5, TP.HCM 
 

2 Thông tin khác 

Sau buổi Lễ tốt nghiệp (lần 2), Anh/Chị chưa nhận bằng tốt nghiệp hoặc 

có thắc mắc các vấn đề liên quan về hồ sơ tốt nghiệp vui lòng liên hệ 
trực tiếp Phòng Đào Tạo trong giờ hành chánh tại: 

Phòng C206, cơ sở 93 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM. 

Do chỗ ngồi có hạn nên chúng tôi chỉ có thể đón tiếp được 01 người thân của 
Tân khoa tham dự lễ. Rất mong các Tân khoa và gia đình thông cảm.  

 

   TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2012 
    KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
  
 
  ThS. Đỗ S  Cường 
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Nơi gửi:  

- Sinh viên có quyết định tốt nghiệp năm 2012 (lần 2); 

- Các Khoa, Phòng Ban; 

- Lưu. 


