
NHẮC NHỞ SINH VIÊN KHI DỰ LỄ 
 

- 13h30 giờ Sinh Viên có mặt ở Hội Trường để ổn định chổ ngồi. 

- 14h00 giờ buổi lễ bắt đầu. 

- Các bước lên nhận bằng tốt nghiệp, …… 

Lưu ý:  

1. Giữ gìn vệ sinh và An ninh trật tự (hạn chế không thuê mướn người chụp hình 

vì tốn tiền và gây mất An ninh trật tự àà nên sử dụng điện thoại hay máy chụp hình 

cá nhân) 

2. Những sinh viên có tên trong danh sách khen thưởng ngồi theo thứ tự đã sắp 

xếp và khi nghe đọc đến tên của ai thì xin mời SV đó nhanh chóng tiến lên lễ đài. 

3. SV không được tự ý rời khỏi vị trí, không đi lại gây mất trật tự và ra 

ngoài chụp ảnh trong khi cử hành lễ.  

4. Khi lên nhận bằng các em quay về cho ngồi cũ không được chụp hình, 

nhận hoa, ……. 

5. Lúc di chuyển lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp, các bạn SV lưu ý đi theo sự 

hướng dẫn của BTC, giữ khoảng cách nhất định cho đội hình được đẹp. (Đồng thời 

lúc các bạn được trao bằng, Phòng Công tác chính trị sẽ chụp mỗi người một kiểu 

ảnh, nên khi nhận bằng các bạn nhớ nhìn xuống phía Thầy Nghĩa để có được tấm 

ảnh ưng ý.) 

6. Nhận bằng xong các em đi xuống phía sau cô Hiền hoặc Cô Huê thể hiện sự 

tôn trọng và tính trang nghiêm của buổi lễ. 

7. Sau khi SV nhận bằng xong thì SV tập chung theo lớp lên lễ đài để chụp hình 

tập thể. 

8. Quý phụ huynh đến tham dự lễ lưu ý: 

+ Không được chụp ảnh; Tặng hoa khi buổi Lễ đang tiến hành. 

+ Chỉ có thể chụp hình, tặng hoa sau khi kết thúc buổi Lễ. 

9. Các được khen thưởng kết thúc buổi sinh hoạt liên văn phòng nhận tiền. 


