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THÔNG BÁO 

Về việc dự Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 623/KH-ĐHPT ngày 24/9/2018 về Tổ chức Lễ Khai giảng              
năm học 2018-2019 của Trường Đại học Phú Yên, Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên                
thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên về việc dự Lễ Khai giảng năm học                   
2018-2019 như sau: 

 
1. Thời gian:  Từ 07g00 đến 09g30 ngày 19/10/2018 (Thứ Sáu). 
2. Địa điểm: Nhà tập đa năng Trường Đại học Phú Yên (18 Trần Phú, TP. Tuy Hòa,                  

Phú Yên). 
3. Thành phần tham dự:  
- Cán bộ, viên chức Nhà trường: Nguyên Lãnh đạo Trường; viên chức nhà trường               

nghỉ hưu trong năm học 2017-2018; toàn thể viên chức và người lao động đang công tác                 
tại Trường.  

- Sinh viên Nhà trường: 
+ Toàn thể sinh viên năm 1. 
+ Các lớp năm 2, 3 và 4: Ban cán sự các lớp; Ban Chấp hành Chi đoàn các lớp; sinh                     

viên được khen thưởng, nhận học bổng. 
4. Trang phục 
- Cán bộ, viên chức mặc lễ phục theo quy định: 
+ Đối với nam: Com-lê, áo sơ mi, quần âu, cà-vạt, đi giày hoặc dép có quai hậu. 
+ Đối với nữ: Áo sơ mi, quần âu, váy công sở (chiều dài váy tối thiểu phải ngang                   

đầu gối), áo dài truyền thống, đi giày hoặc dép có quai hậu. 
- Đối với sinh viên: 
+ Nam: Áo sơ mi, quần âu, đi giày hoặc dép có quai hậu. 
+ Nữ: Áo sơ mi, quần âu, áo dài truyền thống, đi giày hoặc dép có quai hậu. 
5. Một số quy định và thông tin khác 
- Cán bộ, viên chức và sinh viên dự Lễ Khai giảng có mặt tại Nhà tập đa năng vào                    

lúc 06g45 để ổn định tổ chức; gửi xe tại nhà xe khu trường học, không đưa xe ra khu vực                     
Ký túc xá. 

- Ngày 19/10/2018: Sinh viên được nghỉ học cả ngày (Giảng viên và các lớp tự bố                 
trí lịch dạy – học bù vào thời gian thích hợp ). 

 
Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện Thông báo này đến toàn thể CBVC                 

và các lớp SV trong đơn vị, phối hợp với Ban Tổ chức Lễ Khai giảng để tổ chức thành                    
công Lễ Khai giảng năm học 2018-2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc, đoàn thể;   
- Lưu: VT.  
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