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THÔNG BÁO 
 

 

Về việc mượn và trả lễ phục tốt nghiệp năm 2018 

Dự kiến tổ chức vào ngày 27/05/2018 

 

      Kính gửi:  -  Lãnh đạo các đơn vị 

-  Sinh viên các khoa 
 

 

Để chuẩn bị cho việc đăng ký tham gia dự Lễ tốt nghiệp tháng 05/2017, 

Trung tâm dịch vụ sinh viên thông báo lịch đăng ký mượn và trả Lễ phục tốt 

nghiệp cụ thể như sau: 

1. Lịch đăng ký mượn Lễ phục tốt nghiệp: 

    Thời gian : Sáng từ 7h15 đến 11h15; Chiều từ 13h15 đến 16h45 

STT 
Ngày đăng ký 

mượn Lễ phục   

Ngày sinh 

viên dự Lễ 
Tên khoa 

1 10/05/2018 27/05/2018 

-  Khoa Điện – Điện tử;  

-  Khoa May & Thời trang;  

-  Khoa Cơ khí Động lực;  

-  Khoa Công nghệ Thông tin; 

2 11/05/2018 27/05/2018 

- Khoa Cơ khí máy; 

- Khoa Xây dựng & CH Ứng dụng 

- Khoa Ngoại ngữ; 

- Khoa Kinh tế; 

- Khoa In & Truyền thông; 

- Khoa Công nghệ Hoá học & 

Thực phẩm; 

- Khoa Chất lượng cao; 

3 
12/05/2018 

 (buổi sáng) 
27/05/2018 

- Sinh viên chưa đăng ký sẽ đăng 

ký bổ sung; 
 

          Ghi chú:  - Các bạn mượn Lễ phục đi đúng ngày quy định như đã ghi ở trên, 

không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đi sai ngày qui định,  

- Khi đến mượn Lễ phục phải mang giấy đăng ký tham gia dự Lễ tốt 

nghiệp của Phòng Đào tạo. 

2. Thời gian trả Lễ phục tốt nghiệp:   

Thời gian : Sáng từ 7h15 đến 11h15; Chiều từ 13h15 đến 16h45 



- Đối với sinh viên làm lễ buổi sáng ngày 27/05 => trả ngay sau khi xong 

Lễ. 

- Đối với sinh viên làm lễ buổi chiều ngày 27/5 => trả ngay sau khi xong 

Lễ và các ngày 28, 29 và 30/05/2018. 

- Lưu ý: Sau thời gian qui định, sinh viên không trả Lễ phục thì xem như 

thanh lý Lễ phục ở mục 4. 

3.  Địa điểm mượn trả lễ phục:   

- Tại Gift Shop UTE  tầng hầm toàn Nhà trung tâm  

4. Lệ phí:  

- Mượn lễ phục        : 25.000đ/ 1bộ 

- Đặt cọc (thế chân) : 200.000đ/ 1bộ 

- Sinh viên muốn mua làm kỷ niệm: 200.000đ/ 1bộ (Áo + mũ)  toàn bộ số tiền 

này sẽ dùng để hỗ trợ may Lễ phục mới. 

- Mọi ý kiến thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ qua Email: 

huynhdd@hcmute.edu.vn hoặc ttdvsv@hcmute.edu.vn hoặc số điện thoại: 

(08) 37.221.223 (số nội bộ: 48573) gặp chị Huỳnh.   

    

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo đơn vị (để biết); 

- Sinh viên TN T.05.2018(để thực hiện); 

- Lưu: TTDVSV. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN 
GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

Nguyễn Phương Thúy 
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