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THÔNG BÁO 
Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 

 

- Căn cứ Kế hoạch số: 1415/KH-ĐHM ngày 23/08/2019 về việc tổ chức Lễ Khai giảng 

năm học 2019 – 2020; 

- Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019 – 

2020, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham dự: Tất cả tân sinh viên khóa 2019 (bắt buộc phải tham dự), đại diện 

sinh viên các khóa 2018 trở về trước và một số học sinh tiêu biểu các trường phổ thông 

trung học. 

2. Thời gian – Địa điểm: 

- Thời gian: Vào lúc 07h30 ngày 27/09/2019 (Thứ Sáu) 

- Địa điểm: Nhà thi đấu Quân khu 7, số 202, Hoàng Văn Thụ, P.9, quận Phú Nhuận. 

3. Hình thức đăng ký tham dự: 

- Vé mời tham dự lễ khai giảng: Đối với Tân sinh viên khóa 2019: Văn phòng Đoàn 

Thanh niên phát hành vé mời tham dự Lễ Khai giảng chuyển đến cho Trợ lý sinh viên các 

Khoa phát cho Tân sinh viên. 

- Vé mời tham dự The Open day: Đoàn TN và Hội SV trường phát trực tiếp tại các cơ 

sở học tập của Trường (VVT, NK, BD) từ ngày 18/09/2019 đến hết ngày 20/09/2019. 

4. Một số lưu ý khi tham dự Lễ Khai giảng: 

- Thông báo nghỉ học: (thực hiện theo thông báo của phòng Quản lý đào tạo) 

 Đối với sinh viên khóa 2019: Được nghỉ cả ngày 27/09/2019. 

 Đối với sinh viên khóa 2018 trở về trước: Đi học bình thường (nếu có). 

- Quy định tác phong khi tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020: Trang phục gọn 

gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Khuyến khích mặc đồng phục (nếu có). Sinh 

viên tự mang theo bình nước. Nhà trường sẽ trang bị các bình nước lớn có vòi để phục vụ 

nước uống cho sinh viên. 

- Quy định về điểm danh khi tham dự Lễ Khai giảng:  

 07:30 – 08:00: Sinh viên mang theo vé mời và giấy tờ tùy thân có dán ảnh (CMND, 

bằng lái xe,… để đối chiếu) để soát vé tại các cửa ra vào nhà thi đấu. 

 08:00 – 08:30: Ổn định chỗ ngồi theo khu vực đã phân bổ cho từng Khoa. 

 08:30 – 11:30: Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020. 



 

- Quy định về giữ trật tự: Để buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc, 

Ban tổ chức yêu cầu sinh viên: 

 Đến trước giờ tổ chức lễ 30 phút để điểm danh (cần tìm hiểu đường đi đến địa điểm 

tổ chức trước), gửi xe và ngồi đúng vị trí được hướng dẫn. 

 Cùng hát “Quốc ca” trong nghi thức chào cờ vào đầu chương trình. 

 Giữ trật tự và vệ sinh chung. 

 Không ra về trước khi buổi lễ kết thúc. 

- Lưu ý: Phòng Hợp tác & QLKH và các Khoa hỗ trợ thông báo cho những sinh viên đạt 

khen thưởng trong Nghiên cứu khoa học; sinh viên được trao thưởng Thủ khoa, Á khoa; 

sinh viên được tuyên dương là gương điển hình của Trường có mặt tại Sân khấu trong Nhà 

thi đấu Quân khu 7 lúc 13h00 ngày 26/09/2019 để tập dợt các nghi thức trao thưởng. 

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 được diễn ra 

thành công tốt đẹp, phòng Công tác sinh viên rất mong các Khoa quan tâm hỗ trợ và thông 

báo sinh viên nghiêm túc thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

 

      Nơi nhận: 
- Các Khoa (để t/b), 

- Lưu VT. 
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