
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  273/TB-ĐHM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng  3 năm 2017 
 

THÔNG BÁO 
Về việc phát bằng tốt nghiệp  

hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch phát bằng 

tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017,  

cụ thể như sau: 

1. Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 

1.1. Kế hoạch tổ chức buổi lễ 

STT Địa điểm trao bằng 

Thời gian 

tập trung để 

làm thủ tục 

và tập dợt 

Thời gian 

tổ chức lễ 

trao bằng 

Sinh viên đăng 

ký học tại đơn 

vị liên kết 

thuộc các tỉnh  

1 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC  

THƯỜNG XUYÊN TỈNH PHÚ YÊN 

Địa chỉ: Số 114 Lê Trung Kiên, phường 2, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

07h00 

Ngày 

22/4/2017 

10h00 

Ngày 

22/4/2017 

Bình Định 

Phú Yên 

Khánh Hòa 

Gia Lai 

2 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN CẦN THƠ 

 Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ,  

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

07h00 

Ngày 

29/4/2017 

10h00 

Ngày 

29/4/2017 

An Giang 

Kiên Giang 

Cần Thơ 

Hậu Giang 

Bạc Liêu 

Cà Mau 

1.2.  Sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp lưu ý 

1.2.1. Giấy tờ cần mang theo khi đi nhận bằng 

- Khi đến nhận bằng, sinh viên cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 

tùy thân có dán ảnh.  

- Sinh viên không đến tập dợt và làm thủ tục đúng theo lịch trên sẽ không được tham 

dự buổi lễ trao bằng tốt nghiệp. 
 

1.2.2. Lễ phục tốt nghiệp 

- Thu tiền cho thuê lễ phục tốt nghiệp và chụp hình: 150.000 đồng. 

- Thu thế chân lễ phục: 400.000 đồng (sẽ hoàn lại cho sinh viên khi trả lễ phục). 

- Thu chi phí phục vụ buổi lễ: 100.000 đồng. 

- Sinh viên phải có trách nhiệm bảo quản lễ phục tốt nghiệp, trường hợp nếu làm 

mất hoặc hư hỏng sẽ phải đền bù theo quy định của Nhà trường. Sinh viên hoàn trả lễ 

phục ngay sau khi làm lễ tốt nghiệp (Quá thời hạn 1 ngày, không tính thứ 7 và chủ nhật, 

nếu sinh viên không trả lễ phục, xem như sinh viên đã làm mất lễ phục và không được 

hoàn lại số tiền đã thế chân). 



2. Phát bằng tốt nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh 

2.1. Đối tượng 

- Sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên kết còn lại; 

- Sinh viên tại đơn vị liên kết thuộc các tỉnh có tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp nhưng 

không có điều kiện tham dự. 

2.2. Thời gian: Từ ngày 17/4/2017 trở đi (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần)  

2.3. Địa điểm: Bộ phận tiếp sinh viên - Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Số 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

2.4. Sinh viên lưu ý 

- Khi đến nhận bằng, sinh viên cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ  

tùy thân có dán ảnh.  

- Trường hợp nhận bằng thay, người nhận phải có giấy ủy quyền có xác nhận  

của chính quyền địa phương và chứng minh nhân dân của người đi nhận thay (bản gốc  

và bản photo không cần công chứng). 

Những sinh viên chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà trường: nộp học phí, 

trả sách thư viện,… phải hoàn tất nghĩa vụ trước khi nhận bằng tốt nghiệp. 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Các ĐVLK (để phối hợp); 

- BGH (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐTTX. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Hữu Đức 

 

 

 


