
 

THÔNG BÁO 
V/v: Lễ dâng hương 2022 

 

Với phương châm “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn rất chú trọng đến việc gìn giữ và vun đắp truyền thống - văn hóa dân tộc trong tâm hồn học 

viên - sinh viên. 

Ngày 27/5/2022 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức Lễ dâng hương tại Khu truyền 

thống - dã ngoại SIU, nhằm nhắc nhở các em luôn giữ vững giềng mối trọng yếu của đời người 

- Quân, Sư, Phụ, tạo cơ hội cho các em ghi nhớ và tri ân công lao của các bậc tiền nhân, các thế 

hệ thầy cô và các bậc sinh thành. 

  Lễ dâng hương cũng là dịp hun đúc lòng quyết tâm và niềm hy vọng sinh viên luôn nỗ 

lực không ngừng trong học tập và sẽ thành công trong tương lai, góp phần phụng sự cho dân tộc 

và đất nước.  

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 11, 12 

và học viên sau đại học khóa 2 về lễ dâng hương 2022 như sau: 

1. Thời gian: ngày 27 tháng 5 năm 2022 

2. Địa điểm: Khu truyền thống - dã ngoại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

3. Thành phần tham dự:  

 Nghi thức dâng hương: sinh viên đại học khóa 11, 12 và học viên sau đại học khóa 2. 

 Hội trại: sinh viên đại diện các club Nghệ thuật, Thể thao và Học thuật các khóa của 

SIU. 

4. Sinh viên tập trung tại Lewis Campus trước 6:30 ngày 27/5/2022 và được xe đưa đón đến 

Khu truyền thống - dã ngoại. 

Xe đưa rước xuất phát lúc 6:30. 

Từ 8:00 - 10:00: Nghi thức dâng hương. 

Từ 11:00 - 14:30: Hội trại. 

15:00: lên xe về Trường. 

5. Học viên - sinh viên dự lễ dâng hương nhận lễ phục tốt nghiệp: 

 Thời gian: 6:15 ngày 27 tháng 5 năm 2022. 

 Địa điểm: Tiếp tân Lewis Campus (8C Tống Hữu Định). 



Học viên - sinh viên trả lại lễ phục tốt nghiệp ngay sau khi thực hiện xong Lễ dâng 

hương. 

Lưu ý:  

Học viên - sinh viên phải có trách nhiệm bảo quản lễ phục tốt nghiệp. Sinh viên sẽ đền 

bù theo giá hàng mới ngoài thị trường nếu làm mất hoặc hư hỏng lễ phục tốt nghiệp dù bất kỳ lý 

do gì. 

Để đảm bảo quyền lợi của học viên - sinh viên, đề nghị học viên - sinh viên kiểm tra cẩn 

thận lễ phục tốt nghiệp trước khi ký nhận và ký trả. 

 

6. Lệ phí: 

Lệ phí tốt nghiệp: 

 Tất cả sinh viên đại học khóa 11, 12 và học viên sau đại học khóa 2 sẽ đóng lệ phí tốt 

nghiệp là 1.200.000 đồng/HV-SV (đã bao gồm phí tham dự lễ dâng hương (thuê xe di chuyển, 

ăn uống các bữa, giặt ủi lễ phục tốt nghiệp, quay phim và chụp hình…) và lễ tốt nghiệp tại nhà 

hát Diên Hồng) 

  

7. Hội trại 

- Đăng ký: HV-SV đăng ký môn/hình thức thi đấu theo cá nhân hoặc nhóm 

- Các hoạt động: 

 Ẩm thực truyền thống theo chủ đề vùng miền Bắc/ Trung/ Nam (đại diện nhà trường 

họp với Chủ tịch CLB bốc thăm) 

 Sinh hoạt tập thể dưới sự chủ trì của các club Thể thao và Nghệ thuật 

 Các môn thi: Mỗi CLB sẽ phụ trách một game đặc thù của CLB mình. 

- Thi đấu 

 Thi đấu thể thao: 

+ Kéo co: Giải đội nam xuất sắc nhất, Giải đội nữ xuất sắc nhất & Giải đội nam 

nữ xuất sắc nhất 

+ Trò chơi dân gian: hạng nhất, nhì, ba. 

 Gian hàng ẩm thực: Giải Gian hàng trang trí đẹp nhất, Gian hàng có món ăn đậm 

chất truyền thống & Gian hàng phong phú nhất 

 

8. Quy định buổi lễ: 

- Khu truyền thống - dã ngoại là nơi tôn nghiêm nên trang phục của HV-SV cần lịch sự.  

Sinh viên mặc đồng phục sự kiện của SIU và mang giày.  

Học viên nam mặc áo sơ mi trắng dài tay, thắt cà vạt, quần tây sậm màu (tuyệt đối 

không mặc quần jeans) và mang giày. 



Học viên nữ mặc áo sơ mi trắng dài tay và váy sậm màu (không được ngắn trên đầu gối) 

hoặc quần tây sậm màu (tuyệt đối không mặc quần jeans) và mang giày. 

Học viên - sinh viên nữ không được mặc váy ngắn trên đầu gối. 

- Học viên - sinh viên khoác lễ phục, đội nón của lễ phục tốt nghiệp và tua nón để sẵn bên 

trái. 

Học viên - sinh viên ăn mặc không đúng quy định sẽ không được tham dự nghi thức 

dâng hương. 

- Thực hiện đúng các nghi thức của buổi lễ. 

- Tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động, không nói chuyện riêng trong buổi lễ (nếu 

vi phạm sẽ mời ra khỏi buổi lễ). 

- Khi chưa có hiệu lệnh, học viên - sinh viên tuyệt đối không tự ý rời khỏi hàng trong suốt 

thời gian tiến hành lễ. 

- Học viên - sinh viên tự bảo quản đồ dùng cá nhân khi tham dự lễ dâng hương. Nhà 

trường không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát về tài sản của học viên - sinh 

viên.                   

 

 

 

 

 

TPHCM, ngày 05 tháng 5 năm 2022                                     

                                                                                                    BTC. Lễ tốt nghiệp năm 2022 

  


