TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 55 /TB-ĐHNH-PĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp
đối với sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 1 năm 2017

Căn cứ tiến độ đào tạo chương trình cử nhân chất lượng cao Khóa 1 của Trường
Đại học Ngân hàng Tp. HCM,
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đối
với sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao khóa 1 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6
năm 2017, nội dung kế hoạch như sau:
1. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp
 Thời gian: 8g00 ngày 16/7/2017 (Chủ nhật)
 Địa điểm: Hội trường lầu 2 – 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM
2. Thủ tục đăng ký tham dự
 Thời gian đăng ký: từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 12/7/2017
 Địa điểm: Phòng Tài chính – kế toán (36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp HCM)
 Các khoản lệ phí

-

Lệ phí tham dự lễ: 100.000 đồng

-

Lệ phí làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp: 200.000 đồng

 Đặt cọc tiền mượn lễ phục: 500.000 đồng (sẽ hoàn trả sau khi sinh viên hoàn tất

việc trả lại lễ phục)
 Sau khi đóng các khoản nêu trên, Sinh viên trình biên lai để nhận đồ Lễ phục và

chụp hình (dùng để chiếu lên màn hình lớn khi sinh viên lên bục nhận bằng tốt
nghiệp) tại Phòng Đào tạo – Bộ phận Quản lý chất lượng cao – lầu 3 – 36 Tôn
Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM.
3. Thủ tục khi nhận bằng tốt nghiệp
 Bước 1: Sinh viên kiểm dò danh sách sinh viên đã hoàn thành các nghĩa vụ của

sinh viên đối với Nhà Trường trên website Trường từ ngày 11/7/2017, (ví dụ:
học phí, lệ phí, thư viện, ký túc xá …). Trường hợp sinh viên còn nợ bất kỳ
khoản nào thì phải liên hệ trực tiếp với Phòng chức năng liên quan để hoàn tất.
1

 Bước 2: Sinh viên trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán

hình khi nhận bằng tốt nghiệp
 Trường hợp nhận bằng tốt nghiệp thay

Người nhận thay phải trình:
-

Chứng minh nhân dân (bản sao công chứng) của người ủy quyền;

-

Chứng minh nhân dân (bản chính và bản sao công chứng) của người được
ủy quyền;

-

Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương;

Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:

- SV CLC K1;
- Đăng Website Trường;
- Lưu: Ban CLC.
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