
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 11/TB-GD TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2017 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp  

cho sinh viên Khóa 13 ngành Quản lí Giáo dục 

Năm học 2016 – 2017 

 
 Căn cứ Thông báo số 1588/TB-ĐHSG ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Trường Đại 

học Sài Gòn về việc Tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm học 2016 – 2017, Khoa Giáo dục thông 

báo về kế hoạch tổ chức buổi Lễ Tốt nghiệp của Khoa như sau: 

 1. Thời gian: 09h00, ngày 02 tháng 8 năm 2017 (sáng thứ 4)  

 2.  Địa điểm: Hội trường Cơ sở 3 (20 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Quận 3, TP.HCM) 

 3. Thành phần tham dự: 

- Đại biểu khách mời 

- Lãnh đạo Khoa và cán bộ, giảng viên, chuyên viên của Khoa 

- Toàn thể sinh viên khóa 13 và các sinh viên khóa 14, 15, 16 ngành Quản lí 

Giáo dục và ngành Tâm lí học đang có mặt tại TP.HCM. 

4. Chương trình buổi Lễ tốt nghiệp: 

 - Văn nghệ chào mừng của sinh viên (05 tiết mục) 

 - Chào cờ, tuyên bố lí do 

 - Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu chương trình 

 - Diễn văn bế giảng của Trưởng khoa 

 - Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp và Quyết định khen thưởng sinh viên 

tốt nghiệp thủ khoa 

 - Phát giấy khen và phần thưởng cho sinh viên thủ khoa 

 - Phát biểu của đại diện Lãnh đạo trường 

 - Phát biểu của đại diện sinh viên tốt nghiệp 

 - Sinh viên cuối khóa tặng hoa cho Lãnh đạo Trường, Khoa, giảng viên của Khoa 

 - Lãnh đạo Khoa trao bìa bằng tốt nghiệp cho sinh viên (sinh viên nhận bằng tốt 

nghiệp tại Phòng Đào tạo ngay sau buổi lễ) 

 Vì sự thành công của buổi Lễ Tốt nghiệp, Khoa Giáo dục yêu cầu toàn thể sinh 

viên khóa 13 và sinh viên các khóa 14, 15, 16 đang có mặt tại TP.HCM tham dự đông 

đủ.  

Ghi chú:  TRƯỞNG KHOA 

- Đề nghị sinh viên có mặt lúc 08g30 để sắp xếp chỗ ngồi. 

- Trang phục áo trắng, quần tây (váy) sẫm màu. 

Nơi nhận: 
- Sinh viên K.GD; 

- Lưu:VT. PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung 


