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THÔNG BÁO SỐ 2 

Về việc nhận lễ phục tốt nghiệp và nộp chi phí tham gia 

Lễ tổng kết và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2019  

 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-ĐHKTL ngày 16/7/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH 

Kinh tế - Luật về việc tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2019, 

Nhà trường thông báo đến người học (nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên) một 

số nội dung liên quan đến việc nhận lễ phục tốt nghiệp và nộp chi phí tham gia Lễ như sau: 

1. Quy trình tham dự Lễ tốt nghiệp đối với người học 

 Bước 1. Người học được xét tốt nghiệp nộp chi phí cấp bằng tốt nghiệp và tham dự 

Lễ (chuyển khoản trước ngày 31/7/2019) với số tiền thông báo tại mục 2. Sau khi chuyển 

khoản, người học in giao dịch chuyển khoản để nhận lễ phục tham dự Lễ. 

 Bước 2. Người học xuất trình Giấy xác nhận giao dịch chuyển khoản để nhận lễ phục 

tốt nghiệp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.007) theo thời gian dưới đây:  

Đối tượng (tiến sĩ, thạc sĩ  

và cử nhân theo khoa) 
Thời gian nhận lễ phục tốt nghiệp 

Tiến sĩ, thạc sĩ 

13g30 - 16g00 ngày 02/8/2019 (Chiều thứ Sáu) Cử nhân khoa Luật 

Cử nhân khoa Kinh tế đối ngoại 

Cử nhân khoa Tài chính – Ngân hàng 
13g30 - 16g00 ngày 03/8/2019 (Chiều thứ Bảy) 

Cử nhân khoa Quản trị kinh doanh 

Cử nhân khoa Luật Kinh tế 
13g30 - 16g00 ngày 09/8/2019 (Chiều thứ Sáu) 

Cử nhân khoa Kinh tế 

Cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán 
13g30 - 16g00 ngày 10/8/2019 (Chiều thứ Bảy) 

Cử nhân khoa Hệ thống thông tin 

Bước 3. Tham dự Lễ tại Hội trường A theo lịch chung của Trường và của khoa. 



Bmrc 4. Sau khi buoi l~ ket thuc, nguoi hoc hoan tra l~ phuc tai Phong C6ng tac sinh 

vien, nhan lai Gi~y xac nhan giao dich chuyen khoan co xac nh~n tnt I~ phuc trong thai 

gian quy dinh sau: 

Dai turmg (tan ti~n si, thac si 

va cu' nhan theo khoa) 

Thoi gian tra I~ phuc tat nghiep 

va nhan I~i bien lai 

TiSn si, thac si 
11gOO  11g45 ngay 03/8/2019 (Thu Bay) 

CU nhan khoa Luat 

CU nhan khoa Kinh te doi ngoai 16g00 - 16g45 ngay 03/8/2019 (Thu Bay) 

CU nhan khoa Tai chinh - Ngan hang I1g00  I1g45 ngay 04/8/2019 (Chu nhat) 

Cir nhan khoa Quan tri kinh doanh 16g00 -16g45 ngay 04/8/2019 (Chu nhat) 

cu nhan khoa Lu?t Kinh t€ 11gOO  11g45 ngay 10/8/2019 (Thir Bay) 

CU nhan khoa Kinh te 16g00 - 16g45 ngay 10/8/2019 (Tlur Bay) 

CU nhan khoa K€ toan  Ki~m toan I1g00  11g45 ngay 11/8/2019 (Chu nhat) 

CU nhan khoa H~ thong thong tin 16g00 -16g45 ngay 11/8/2019 (Chu nhat) 

-
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 -*Nguoi h9Cphai hoan tra Ie phuc (do + non) khong bi rach, hong. Truong hop Ie phuc 

bi hong, nguoi h9C dong phi b6i thuong. Cu the: 100.000 dong/non. 300.000d6ng/Qo. 

* Nguoi h9C lien h¢ Phong CTSV d~ tra Ii phuc trong thai gian thong bao nhu tren. 

Ngoai thai gian quy dinh tren, nguoi h9C xac nhdn la Sz,f dung luon bo Ii phuc t6t nghiep 

cua Truong va nop 19i chi phi Iiphuc la 400.000 d6ng/b6. 

BU'O'c 5. Ngiroi hoc lien h~ nhan ph6i bang t6t nghiep tai Van phong Khoa (d6i voi 

cir nhan) va Phong Sau dai hoc (d6i voi ti€n si, thac si). Ngiroi hoc chuan bi cac gi~y to 

sau d~ nhan ph6i bang t6t nghiep: 

- Gi~y giao dich chuyen khoan (co xac nh~n da tra I~ phuc) 

- Gi~y to tuy than co anh (clnrng minh nhan dan/the can cuoc c6ng dan, the SV/HV) 

2. Cac khoan chi phi lien quan d~n nguei hoc tai l~ tat nghiep 

2.1 D(li h(JC: 400.000 dang, bao g6m 

• L~ phi cap bang t6t nghiep : 200.000 dong/nguoi. 

• Chi phi tham gia l~ , thue I~ phuc t6t nghiep: 200 .000 dong/nguoi . 

2.2 Sau d(li hoc: 500.000 dang, bao g6m 

• L~ phi dp bang t6t nghiep: 300.000 dong/nguoi. 

• Chi phi tham gia l~, thue l~ phuc t6t nghiep: 200 .000 dong/nguoi. 



fJ6i voi nhiing tan cu' nhdn dii nhdn bang d91xi! t6t nghiep trutrc (trong ndm 2019) va 

dang kY tham dir Ii dot nay se chi chuyen khoan chi phi tham gia Ii va thue Ii phuc t6t 

nghiep (200.000 dong/ngtroi), 

3. Tho; gian va hinh tlnrc n(}p chi phi tham gia I~ tat nghiep:
 

Thai gian thu: nr ngay 18/7/2019 d~n 31/7/2019.
 

Hinh thirc thu : ngiroi hoc chuyen khoan qua 02 h~ thong ngan hang sau:
 

• Ngan hung TMCP Dim ur va Phtit triin Vift Nam, Chi nhanh Dong su Gim 

(BIDV, CN Dong Sai Gim) 

- Ten tai khoan: Truong Dai hoc Kinh T~ - Luat 

- S6 tai khoan: 314 100 026 329 38 

- Tai: Ngan hang TMCP Dfru tu va Phat tri~n Viet Nam, Chi nhanh Dong Sai 

Gon (BIDV, CN Dong Sill Gon) 

• Ngiin hang Nimg nghiep va Phdt trien Niing thiin Vift Nam, Chi nhdnh Sai Gon 
,01- , 

(Agribank, CN Sai Gon) , ov 
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r • 0 ' 
- Ten tai khoan: Truong Dai hoC Kinh te - Luat J:..'A.T C")....' /' .:t
- S6 tai khoan: 160 020 106 300 0 :~ 

- Tai: Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon Viet Nam, Chi nhanh Sa ' 

Gon (Agribank, CN Sai Gon) 

Nguoi hoc khi chuyen khoan , yeu cau ghi r5 thong tin: H(J va ten, mii s8 SVIHVCHI 

NCS, n(Ji dung nop tiJn (] phan n<)i dung chuyen khoan. 

Vi du: Nguy en Van A, KJ5xxxxxxx, Nop LPTN VEL 2019 

Noi nhtin: 
- Ban Giarn hieu (d ~ b/c);
 
- Cac don vi thuoc Truong:
 
- Nguoi hoc thea TB ;
 
- L LfU VT, CTSV. 
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