
   
     TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VIỆN NC&PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                        Cần Thơ, ngày 15  tháng 03 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp Đại học năm 2021 

 
 

 

Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp năm học 2020-2021 và khung thời gian về tổ chức Lễ trao bằng tốt 

nghiệp đại học chính quy của Trƣờng Đại học Cần Thơ; 

Viện NC&PT Công nghệ sinh học thông báo đến các sinh viên các khóa có quyết định tốt 

nghiệp theo danh sách đính kèm (xem danh sách trên website Viện NC&PT CNSH) về việc tổ chức 

Lễ Tốt nghiệp nhƣ sau: 

 

 Buổi lễ chính thức bắt đầu vào lúc 8g30, ngày 02/04/2022 (Thứ Bảy), tại Hội trƣờng Rùa – Khu 

2, Trƣờng Đại Học Cần Thơ. 

Tất cả sinh viên tốt nghiệp có mặt tại Hội trường lúc 7g30 sáng Thứ Bảy ngày 02/04/2022 

để sinh hoạt và hƣớng dẫn các nội dung liên quan đến việc nhận bằng tốt nghiệp.  

 

 Đăng ký dự lễ: Sinh viên đăng ký qua đƣờng link: https://forms.gle/NivB3Bmoz1x7Z2H3A 

hoặc liên hệ văn phòng (0292.3835961) để đăng ký. Sinh viên lƣu ý việc đăng ký chỉ hợp lệ khi sinh 

viên điền đầy đủ thông tin theo danh sách. Hạn chót đăng ký: 25/03/2022.  

 

 Đăng ký mượn lễ phục: Sinh viên mƣợn Lễ phục tốt nghiệp thực hiện theo thông báo hƣớng 

dẫn đăng ký của Phòng Công tác Chính trị.  

 

 Sinh viên dự lễ Tốt nghiệp có thể xem danh sách vị trí chổ ngồi chính thức tại văn phòng Viện 

(Cổng C) hoặc trên website Viện NC&PT CNSH từ ngày 31/03/2022. 

 

Lưu ý: Sinh viên không đăng ký dự lễ và không có vị trí chổ ngồi sẽ không được gọi tên lên lễ đài 

nhận bằng tốt nghiệp. 

 

Sinh viên thay mặt Viện NC&PT Công nghệ sinh học kính mời phụ huynh của mình đến tham 

dự lễ.   

Do tính chất quan trọng của buổi lễ, đề nghị tất cả các sinh viên tốt nghiệp tham dự đúng giờ và 

nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên để buổi Lễ trao bằng diễn ra tốt đẹp. 

  

Mọi chi tiết để biết thêm xin liên hệ với Văn phòng Viện NC&PT Công nghệ sinh học:  

ĐT: 0292-3835961.   Email: thuyly@ctu.edu.vn      

         

VIỆN TRƯỞNG 

 
 

        Nguyễn Văn Thành   

           

 

https://forms.gle/NivB3Bmoz1x7Z2H3A

