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THÔNG BÁO 

(V/v chuyển thời gian tổ chức họp mặt và phát bằng tốt nghiệp năm 2019 ca 3- các lớp 

05DHDB, 05DHTP, 06DHLTP1, 07DHLTP, 14CDTP, 15CDTP, 16CDTP1,2,3,4,5,6) 

 

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo chuyển thời gian tổ chức họp mặt và phát bằng 

tốt nghiệp năm 2019 ca 3- các lớp 05DHDB, 05DHTP, 06DHLTP1, 07DHLTP, 14CDTP, 

15CDTP, 16CDTP1,2,3,4,5,6 cụ thể như sau:  

- Thời gian tổ chức của các lớp 16CDTP1,2,3,4,5,6  chuyển sang ca 1 (06g00 đến 11g15 

ngày 20/10/2019) 

- Thời gian tổ chức của các lớp 05DHDB, 05DHTP, 06DHLTP1, 07DHLTP, 14CDTP, 

15CDTP chuyển sang ca 2 (07g30 đến 12g45 ngày 20/10/2019) 

Lưu ý:   

+ Ca 1: sinh viên sẽ tham gia Lễ tốt nghiệp tại Hội trường C, sau đó tham gia họp mặt 

+ Ca 2: sinh viên tham gia họp mặt xong sẽ tham gia Lễ tốt nghiệp 

 

KẾ HOẠCH HỌP MẶT VÀ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CA 1 NGÀY 20/10/2019 

 

                                    Thời gian 

Nội dung công việc 

Ca 1 

(16CDTP1,2,3,4,5,6) 

SV thực hiện khảo sát việc làm và đăng ký dự lễ trên 

website khoa CNTP. Link đăng ký: 

https://forms.gle/X296rzbU4utgoQxv6 
 

Từ ngày 18/9/2019 đến 28/09/2019                      

SV đóng tiền 100.000đ và nhận vé mời (cho SV và phụ 

huynh) dự lễ tại Văn phòng khoa CNTP. 

07g00 – 11g30, 13g00 – 16g30 từ 

ngày 30/09/2019 đến 11/10/2019 

(trừ thứ bảy và chủ nhật)  

SV tập trung tại tầng trệt- Thư viện ký và nhận lễ phục 06g00 – 06g40 ngày 20/10/2019 

SV và phụ huynh đến kiểm tra vé mời và thư mời để vào 

Hội trường C dự lễ 
06g30- 07g00 

Đóng cửa Hội trường C, không tiếp nhận SV và phụ 

huynh vào dự Lễ phát bằng. 
07g00 

Phát bằng cho SV tại Hội trường C 07g00- 9g15 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Số:         /TB-KCNTP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 
 

https://forms.gle/X296rzbU4utgoQxv6
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SV tham dự họp mặt lớp với CVHT 

 

9g30- 10g15 

16CDTP1,2: B206    

16CDTP3,4,5,6: B209    

SV và gia đình chụp hình lưu niệm tại phòng họp mặt và 

sân trường  
10g15- 10g30 

SV trả lễ phục tại tầng trệt- Thư viện Từ 10g30- 11g15 ngày 20/10/2019 

SV nhận bằng chính thức (mang giấy tờ quy định và 

phiếu xác nhận đã trả lễ phục của TT thư viện) 

Từ 10g30 – 15g30 ngày 20/10/2019 

tại phòng B.305 

 

KẾ HOẠCH HỌP MẶT VÀ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CA 2 NGÀY 20/10/2019  

 

                                    Thời gian 

Nội dung công việc 

Ca 2 

(05DHDB, 05DHTP, 06DHLTP1, 07DHLTP, 

14CDTP, 15CDTP) 

SV thực hiện khảo sát việc làm và đăng ký 

dự lễ trên website khoa CNTP. Link đăng 

ký: https://forms.gle/X296rzbU4utgoQxv6 
 

Từ ngày 18/9/2019 đến 28/09/2019                      

SV đóng tiền 100.000đ và nhận vé mời 

(cho SV và phụ huynh) dự lễ tại Văn phòng 

khoa CNTP. 

07g00 – 11g30, 13g00 – 16g30 từ ngày 

30/09/2019 đến 11/10/2019 (trừ thứ bảy và CN)  

SV tập trung tại tầng trệt- Thư viện ký và 

nhận lễ phục 
07g30 – 08g10 ngày 20/10/2019 

SV tham dự họp mặt lớp với CVHT 08g15- 09g00 

Phòng B209 

SV và gia đình chụp hình lưu niệm tại 

phòng họp mặt và sân trường 
09g00- 09g15 

SV và phụ huynh đến kiểm tra vé mời và 

thư mời để vào Hội trường C dự lễ 
09g30- 09g45 

Đóng cửa Hội trường C, không tiếp nhận 

SV và phụ huynh vào dự Lễ phát bằng 
09g45 

Phát bằng cho SV tại Hội trường C 09g45- 12g00 

SV trả lễ phục tại tầng trệt- Thư viện Từ 12g00- 12g45 ngày 20/10/2019                                

SV nhận bằng chính thức (mang theo giấy 

tờ quy định và phiếu xác nhận đã trả lễ 

phục của TT thư viện) 

Từ 13g00 – 16g30 ngày 20/10/2019                               

tại phòng B.305 

https://forms.gle/X296rzbU4utgoQxv6
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