
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG THỦY SẢN    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số: 02/TB-TTS                  Cần Thơ, ngày 07 tháng 3 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 
v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 4/2023 

 

Căn cứ Thông báo số 757/TB-ĐHCT ngày 07/3/2023 của Trường Đại học Cần Thơ 

v/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm học 2021-2022 (đợt tháng 4 

năm 2023), Trường Thủy sản thông báo đến toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp đợt đợt 3 (lần 

2)/2022, đợt 1 năm 2023 (chưa tham dự lễ trao bằng Tốt nghiệp) thuộc Trường Thủy sản 

như sau: 

- Ngày 10/4/2023: Hạn cuối tân khoa đăng ký dự Lễ trao bằng tốt nghiệp tại đường 

link: https://forms.gle/9fHnCXNgUHj5ooJg9. 

- Thời gian tổ chức lễ: 8g00, thứ bảy, ngày 15/4/2023. 

- Địa điểm: Hội trường Rùa, Trường Đại học Cần Thơ, khu 2, đường 3/2, Q. 

Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. 

- Thành phần tham dự: Tất cả tân khoa có Quyết định tốt nghiệp đợt 3 (lần 

2)/2022, đợt 1 năm 2023 (chưa tham dự lễ tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022) và 

thân nhân. 

Do tính chất quan trọng của buổi lễ, Tân khoa tham dự Lễ cần thực hiện các nội 

dung sau: 

+ Thực hiện khảo sát việc làm trực tuyến theo quy định từ Trung tâm Quản lý chất 

lượng, Trường Đại học Cần Thơ. 

+ Đăng ký mượn lễ phục tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp theo quy định từ Phòng 

Công tác chính trị, Trường Đại học Cần Thơ.  

+ Tân khoa và thân nhân có mặt lúc 7g30, thứ bảy, ngày 15/4/2023 trong Hội 

trường Rùa để ổn định chỗ ngồi và sinh hoạt các qui định khi lên nhận bằng tốt 

nghiệp. 

+ Tân khoa ngồi đúng vị trí theo Sơ đồ chỗ ngồi dự lễ (được công bố trên trang web 

của Trường Thủy sản). 

+ Thân nhân của Tân khoa sẽ ngồi riêng vào khu vực dành cho thân nhân của Tân 

khoa. 

+ Tân Khoa thay mặt Ban Giám hiệu Trường Thủy sản kính mời thân nhân của mình 

đến dự Lễ (số lượng như sinh viên đã đăng ký). 

Để buổi lễ được thêm phần long trọng, đề nghị tất cả các Tân khoa sắp xếp thời 

gian đến tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp và nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với Cô Hồ Thị Hoàng Oanh, Văn phòng Trường Thủy sản. 

Email: hthoanh@ctu.edu.vn 

Điện thoại: 0292.3835.701. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

         

Vũ Ngọc Út 

 


