
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA QUY HOẠCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 

 cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Quy hoạch vùng & đô thị,  

Ngành Kiến trúc cảnh quan 

 

 Khoa Quy hoạch xin thông báo kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022 

cho sinh viên ngành Quy hoạch vùng & đô thị và Ngành Kiến trúc cảnh quan cụ thể như 

sau: 

1. Đối tượng: Sinh viên khoa Quy hoạch đã tốt nghiệp trong năm 2021, 2022 ( 

danh sách đính kèm) 

2.  Thời gian : Ngày 11/06/2022 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức sau khi 

có kế hoạch của Trường) 

3. Thời gian đăng ký dự lễ: Đến hết ngày 24.05.2022. 

4.  Hình thức đăng ký:  Khoa gửi mail về việc tổ chức lễ tốt nghiệp qua địa chỉ e-

mail sinh viên đuôi uah. Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp theo đường link: 

https://forms.gle/M7YhDRwnmXY1DxWB8 hoặc liên hệ Thư ký khoa: cô Hương: 

0354643671. 

- Tổng số tiền thu của sinh viên khi đăng ký tham gia Lễ tốt nghiệp là 730.000đ 

(Bảy trăm ba mươi ngàn đồng) trong đó: 

 Tiền thuê Lễ phục 200.000đ 

 Tiền thế chân một bộ Lễ phục là 500.000đ  (số tiền thế chân này sẽ được Khoa trả 

lại cho sinh viên sau khi sinh viên trả lại Lễ phục cho Khoa);  

 Tiền vỏ bằng 30.000Đ.  

 

Ghi chú: Khoa sẽ thu tiền trực tiếp tại Văn phòng Khoa Quy hoạch vào thứ tư 

ngày 08.06.2022. Sinh viên liên hệ gặp thư ký Khoa. 

 

Trên đây là thông báo kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đủ 

điều kiện khoa Quy hoạch. Sinh viên tham dự lễ trao bằng thực hiện thông báo trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu: Khoa QH. PNT. 

      TRƯỞNG KHOA 

 

   TS.KTS. Phạm Ngọc Tuấn 

  

https://forms.gle/M7YhDRwnmXY1DxWB8

