
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ 

 

THỜI GIAN: 7h00 NGÀY 23/7/2020  

ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG B1-302 

 

Để việc buổi lễ tốt nghiệp được diễn ra trang trọng và nhiều ý nghĩa, BCN khoa Toán - Thống kê 

rất mong các bạn hỗ trợ khoa một số thông tin sau đây: 

 Các bạn sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp sáng ngày 23/7/2020 tại B1-302 có mặt tại hội 

trường B1-302 đúng 7h00 để chuẩn bị cho buổi lễ.  

 Mỗi bạn trong danh sách dự lễ gửi về cho khoa TTK 03 tấm hình với hướng dẫn như sau: 

o 01 tấm hình chân dung của bạn (chân dung chụp nghiêm túc, không nhất thiết là 

hình thẻ); 

o 01 tấm hình bạn chụp một mình hoặc chụp cùng bạn thân hoặc cùng giảng viên 

thương mến của bạn trong khung cảnh của UEH mà bạn ưng ý nhất; 

o 01 tấm hình chụp hoạt động tập thể tại UEH mà bạn đã tham gia và muốn mọi 

người xem nhất hoặc hình ảnh chụp cùng với gia đình, người thân. 

 Các bạn chú thích trong mail về bối cảnh, hoạt động và nhân vật trong tấm hình hoặc LỜI 

NHẮN GỬI ngắn gọn mà bạn muốn hiển thị cùng với các tấm hình 2 và hình 3. 

 Ngoài ra, mỗi bạn cho biết số người thân trong gia đình hoặc bạn bè sẽ đến dự lễ tốt 

nghiệp cùng với bạn, để BTC bố trí chỗ ngồi cho người thân và bạn bè của bạn. 

 Các thông tin trên các bạn gửi về email cho cô Tuấn Anh (anhttt@ueh.edu.vn) Trong 

email, ngoài hình ảnh và thông tin về số người thân cùng dự lễ tốt nghiệp, các bạn cũng 

ghi rõ HỌ TÊN, MSSV, CHUYÊN NGÀNH, SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC. 

 Hạn chót gửi thông tin cho cô là 20/7/2020. 

 Việc gửi hình là không bắt buộc nhưng để các bạn có hình xuất hiện trong clip trình chiếu 

của khoa tại lễ tốt nghiệp thì các bạn nên gửi hình. 

 

Các thắc mắc cần trao đổi thêm các bạn có thể gửi email cho cô Tuấn Anh theo địa chỉ email 

anhttt@ueh.edu.vn  hoặc nhắn tin (hoặc Viber) vào số điện thoại 0909514660. 

 

Trân trọng, 

 TM BCN khoa Toán – Thống kê 

 Phó trưởng khoa  

 Trần Thị Tuấn Anh 

mailto:anhttt@ueh.edu.vn

