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THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2020 
 

 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến sinh viên các lớp Y2014ABCD, 
CNĐD 2016, CNXN 2016, CNKTYH 2016, CNKXNK 2016, CNGMHS 2016, CNYTCC 2016, 
CNCCNBV 2016 về việc tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2020 bao gồm các vấn đề sau:   

1/ Thời gian: 
 Chụp hình tập thể lớp lúc 07g00 ngày 21/11/2020 tại khu A1 trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc thạch, tập trung tại Hội trường A theo lịch chi tiết 
 Tổng dợt lễ tốt nghiệp: 07g30 – 26/11/2020 – tại Nhà hát Hòa bình 
  Lễ tốt nghiệp chính thức: 07g30 – 27/11/2020 – tại Nhà hát Hòa bình 

2/ Kinh phí tổ chức lễ tốt nghiệp:  
 Lệ phí tổ chức Lễ tốt nghiệp của sinh viên. Cụ thể như sau: 

- Tổ chức Lễ tốt nghiệp của sinh viên các khối: 400.000đ/1 sinh viên 
- Thuê áo thụng: 120.000đ/1 áo 
- Mua áo thụng: 380.000đ/1 áo 
- Đặt cọc áo thụng: 380.000đ/1 áo (hoàn trả lại khi sinh viên trả áo) 

 Đóng tại quầy thu phí của Phòng Tài chính Kế toán (đính kèm thông báo) – Sảnh khu A1 từ 
13/11/2020 theo lịch cụ thể của Phòng Tài chính kế toán. 
3/ Ngày nhận và trả áo thụng: (mang theo biên lai) nhận và trả áo theo lịch cụ thể và quy định 
theo thông báo của phòng Hành chánh Quản trị (đính kèm thông báo): 
 - Nhận áo thụng: Từ 13/11/2020  
 - Trả áo thụng và hoàn lại đặt cọc: Từ 07/12/2020 đến 11/12/2020 
 - Trả áo sau ngày quy định, hư áo sẽ không hoàn trả lại đặt cọc 
4/ Phần tuyên thệ:  
 Tổng số sinh viên được phép tham gia trên bục tuyên thệ là 40, phân chia như sau: 

 Y 2014 ABCD: 32 
CNĐD 2016: 2 
CNXN 2016: 1 
CNKTYH 2016: 1 
CNKXNK 2016: 1 
CNGMHS 2016: 1 
CNYTCC 2016: 1 
CNCCNV 2016: 1 

5/ Đọc lời thề tốt nghiệp và phát biểu cảm tưởng: 



 Phòng Quản lý Đào tạo sẽ duyệt thử giọng đọc lời thề tốt nghiệp và duyệt thử giọng phát biểu 
cảm tưởng. 
 Sinh viên Y khoa chính quy có tên trong thứ hạng từ 1 đến 10 đăng ký và gửi thông tin 
đến email phòng Quản lý Đào tạo (daotao@pnt.edu.vn) từ khi thông báo đến hết ngày 
10/11/2020: 

- Họ và tên 
- Lớp 
- Điện thoại 
- Thử giọng ngày 12/11/2020 (14g00 – tại Hội trường B) 

6/ Tham dự lễ tốt nghiệp: 
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên năm nay nhà trường không mời phụ huynh tham 

dự lễ tốt nghiệp. 
- Sinh viên khai báo y tế trước khi dự lễ tốt nghiệp và thực hiện đúng quy định về phòng 

và chống dịch bệnh Covid-19 (đính kèm thông báo khai báo y tế). 
- Sinh viên bắt buộc đeo khẩu trang khi dự lễ tốt nghiệp. 
- Trong hội trường, ban tổ chức đã sắp xếp 02 người chụp hình lúc trao bằng tốt nghiệp do 

vậy không cho người ngoài vào chụp hình trong hội trường. 
- Ngày tập dợt lễ tốt nghiệp, nếu vắng mặt sẽ không được đọc tên phát bằng và không 

được sắp xếp chỗ ngồi trong ngày lễ chính thức. 
- Sinh viên có mặt đúng giờ trong ngày chụp hình, ngày tập dợt và ngày lễ chính thức. 
 

   Trân trọng thông báo./. 
Nơi nhận:                        HIỆU TRƯỞNG 

- Như trên; 
- Lưu VT, QLĐT, DX (03).         (Đã ký) 
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