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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022 
 

 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng 

tốt nghiệp năm 2022 như sau: 

1. Thời gian  

Dự kiến ngày 18 tháng 03 năm 2022 

- Buổi sáng:  

+ 7h: đăng kí, đóng phí, xét nghiệm nhanh Covid-19, nhận lễ phục, chụp hình. 

+ 9h45: diễn tập nghi thức nhận bằng. 

- Buổi chiều: 13h30-16h: dự lễ trao bằng tốt nghiệp. 

2. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. 

3. Thành phần tham dự: Tất cả HSSV trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang đã 

tốt nghiệp năm 2020 và 2021. 

4. Các tân khoa đăng ký tham gia theo đường link đính kèm trước ngày  

11/3/2022 để Ban Tổ chức nắm số lượng chuẩn bị: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHdhb2klH7je8U_RfKXramk

DPbvA34qnUpLSKGIPT_cSIfg/viewform?usp=sf_link 

5. Một số lưu ý 

- Tân khoa sẽ được sắp xếp ngồi trong hội trường theo số báo danh được cấp 

ở bàn tiếp nhận. 

- Ban Tổ chức sẽ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tân khoa (có thu phí). 

- Tân khoa tham dự mặc trang phục lịch sự, giữ gìn an ninh và tuân thủ nội 

quy của buổi lễ. 

- Ban Tổ chức sẽ chụp 02 tấm ảnh miễn phí cho tân khoa (01 ảnh chân dung, 

01 ảnh nhận bằng), toàn bộ ảnh sẽ đăng trên website của trường. 

6. Chi phí cho buổi lễ 

* Những tân khoa  đã đóng phí vỏ đựng bằng và thuê lễ phục trước đó 

(90.000đ) chỉ đóng thêm 80.000 đ tại bàn tiếp nhận. 

* Những tân khoa còn lại phải đóng các khoản phí sau: 

- Phí xét nghiệm nhanh Covid-19: 30.000 đ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHdhb2klH7je8U_RfKXramkDPbvA34qnUpLSKGIPT_cSIfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHdhb2klH7je8U_RfKXramkDPbvA34qnUpLSKGIPT_cSIfg/viewform?usp=sf_link


- Chi phí tổ chức: 50.000 đ (bao gồm backdrop lớn ở sảnh, backdrop chụp ảnh 

đơn và các tiểu cảnh, phụ kiện chụp ảnh, thiết bị ánh sáng, lễ tân, các chi phí phát 

sinh khác và chi phí bồi dưỡng cho ban phục vụ). 

- Vỏ đựng bằng tốt nghiệp: 50.000đ. 

- Thuê lễ phục tốt nghiệp: 40.000đ. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công tác HSSV - điện thoại: 

02733.958.505./. 

 
Nơi nhận: 
- Website trường; 

- Cố vấn học tập; 

- Tân khoa; 

- Lưu: VT, CTHSSV(P). 
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