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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký dự lễ tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và  

sinh viên chính quy đợt tốt nghiệp: tháng 05, 07, 10, 12/2021 & 03, 07/2022   

 

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký dự lễ tốt nghiệp đến nghiên cứu sinh, học 

viên cao học và sinh viên hệ chính quy như sau: 

 

1. Đối tượng: nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chính quy tốt nghiệp 

đợt tháng: 05, 07, 10, 12/2021 & 03, 07/2022.   

2. Cách thức đăng ký: 

Sinh viên/Học viên đăng ký bằng cách chuyển khoản lệ phí dự lễ vào tài khoản của 

Trường theo thông tin sau: 

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

Số tài khoản:  3141.000.175.7777 tại ngân hàng BIDV - chi nhánh Đông Sài Gòn 

Phí tham dự: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) 

Nội dung: [Mã số sinh viên/học viên] [Họ tên] [dự lễ TN] 

(Ví dụ: 13104062 Nguyễn Văn A du le TN) 

3. Thời gian chuyển khoản: từ ngày 08/8/2022 – 14/8/2022. 

4. Ngày tổ chức lễ (dự kiến): 27 &28/8/2022 gồm hai buổi sáng, chiều. 

5. Một số thông tin cần lưu ý: 

- Việc đăng ký dự lễ là tự nguyện, không bắt buộc. Sinh viên/Học viên chuyển 

khoản đúng số tài khoản, số tiền, nội dung và đúng hạn (nhà trường không giải quyết trường 

hợp chuyển sai số tài khoản, chưa tốt nghiệp vẫn chuyển khoản). Nếu Sinh viên/Học viên 

không đăng ký trong thời gian trên và muốn dự lễ thì sẽ tham dự vào đợt tiếp theo, nhà 

trường sẽ hoàn lại lệ phí nếu Sinh viên/Học viên chuyển khoản sau ngày 14/8/2022. 

- Chương trình buổi lễ tốt nghiệp dự kiến sẽ đăng trên trang web Phòng Đào tạo, 

trang online của trường tại link: http://aao.hcmute.edu.vn; https://online.hcmute.edu.vn vào 

ngày 19/8/2022. 

- Vào ngày dự lễ, trên sân khấu sẽ trao bằng tượng trưng nên không ảnh hưởng đến 

việc sinh viên đã nhận bằng.  

- Đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 07/2022, thời gian nhận bằng tốt nghiệp 

chính thức sẽ đăng trên trang web Phòng Đào tạo, trang online vào ngày 12/8/2022. 

- Liên hệ số điện thoại sau để được hướng dẫn thêm (nếu cần): 

ĐT: (028) 37221 223 (số nội bộ: 8120)  

  TL.HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 (đã ký) 

TS. Quách Thanh Hải  

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các Khoa quản sinh viên; 

- Học viên, sinh viên; 

- Lưu: VT, ĐT. 
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