ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Số: 164/TB-TMDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc Dự lễ trao học bổng
hệ CĐ khóa 8 và TCCN khóa 51 học kỳ I năm học 2016 - 2017
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;
Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-TMDL ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc cấp học
bổng hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 51 học kỳ I năm học 2016 - 2017;
Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-TMDL ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc cấp học
bổng hệ Cao đẳng khóa 8 học kỳ I năm học 2016 - 2017,
Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức lễ trao học
bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 8 và Trung
cấp chuyên nghiệp khóa 51 cụ thể như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm và đoàn thể
- Toàn thể học sinh, sinh viên lớp Cao đẳng khóa 8 và Trung cấp chuyên nghiệp
khóa 51 đạt học bổng theo Quyết định 156, 157/QĐ-TMDL ngày 18 tháng 4 năm 2017
- Ban cán sự các lớp Cao đẳng khóa 8 và TCCN khóa 51
2. Thời gian, địa điểm: 9h00 (Thứ Tư) ngày 26/4/2017 tại hội trường A3.
3. Yêu cầu: Học sinh, sinh viên khi tham dự mặc trang phục gọn gàng, lịch sự.
Ban Giám hiệu yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) thông báo tới các em học
sinh, sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo./.
Nơi nhận:
- BGH (Để báo cáo);
- Các lớp HSSV (Để thực hiện);
- Lưu VT,

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hiếu

