ĐẠI HỌC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 285/TTGDTX-TCHC

Thừa Thiên Huế, ngày 9 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lễ Bế giảng và
trao bằng tốt nghiệp Đại học khóa thi tháng 6 năm 2017
Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học của khóa
thi tháng 6 năm 2017 cho các sinh viên tại Hội đồng thi tỉnh Cà Mau.
Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 11 năm 2017
Địa điểm: Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau
Số 4 Lê Thị Riêng, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Đề nghị anh (chị) đến tham dự đông đủ, đúng địa điểm và đúng thời gian.
GIÁM ĐỐC

PGS. TS. Phùng Đình Mẫn

Ghi chú:
- Khi đến nhận bằng cần mang theo thẻ sinh viên (hoặc thẻ CMND) và bút để ký vào sổ nhận bằng;
- Nếu nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (cỡ giấy A4) và có xác nhận của cơ quan (hoặc chính
quyền địa phương) và thẻ CMND của người nhận thay (ghi rõ số, ngày cấp và nơi cấp thẻ CMND của
người nhận thay vào giấy ủy quyền);
- Trung tâm yêu cầu sinh viên đến nhận bằng mặc áo sơ mi trắng và quần sẫm màu;
- Từ trước đến nay, Trung tâm không tổ chức chụp ảnh trong buổi Lễ Bế giảng và trao bằng tốt
nghiệp. Sinh viên muốn chụp ảnh lưu niệm thì các lớp tự sắp xếp, tự tổ chức nhưng cần giữ trật tự
cho sự trang nghiêm của buổi Lễ;
- Những sinh viên không đến nhận bằng lần này, xin liên hệ số điện thoại: 02343.833538 để đến nhận
tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế. Địa chỉ: số 05 đường Hà Nội, thành phố Huế;
(Nhận được thông báo này, anh (chị) vui lòng báo giúp các sinh viên cùng khóa biết để sắp xếp
tham gia đầy đủ).

