
 
 

KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức Lễ Khen thưởng tập thể lớp học sinh, sinh viên 

và Trao học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 
 

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-TMDL ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội về việc Khen thưởng tập thể lớp hệ Cao đẳng khóa 8, 

9 và Trung cấp khóa 52 học kỳ II năm học 2017 - 2018; 

 Căn cứ Quyết định số 276/QĐ- TMDL ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội về việc cấp học bổng đối với hệ Trung cấp 

khóa 52 học kỳ II năm học 2017 - 2018; 

 Căn cứ Quyết định số 277/QĐ- TMDL ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội về việc cấp học bổng đối với hệ Cao đẳng 

khóa 8, 9 học kỳ II năm học 2017 - 2018; 

Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch buổi Lễ Khen thưởng tập thể lớp học sinh, sinh viên và 

Trao học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau: 

 1. Mục đích: 

 - Ghi nhận thành tích học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên và đẩy mạnh phong 

trào “Thi đua học tốt” trong toàn trường. 

  - Khuyến khích học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện tốt trong quá trình học tập tại trường. 

 2. Thành phần tham dự: 

 - Ban Giám hiệu,Trưởng, Phó các đơn vị, Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) các lớp. 

 - Học sinh, sinh viên có tên trong danh sách đạt học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018. 

 - Ban cán sự các lớp Cao đẳng 8,9, 10 và Trung cấp 52, 53. 

 3. Nội dung: 

 - Khen thưởng tập thể lớp học sinh, sinh viên đạt thành tích học kỳ II năm học 2017 - 2018. 

 - Trao học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018. 

 4. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: Thứ Năm , ngày 13/9/2018  
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Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2018 
 



 + 8h30’ Học sinh sinh viên có mặt tại Hội trường A3 làm công tác chuẩn bị 

 + 9h00’ Khai mạc 

 - Địa điểm:  Hội trường A3. 

 5.Tổ chức thực hiện: 

 - Học sinh, sinh viêncó tên trong danh sách học bổng và lớp Trưởng các lớp được khen 

thưởngtheo Quyết định số 275/QĐ- TMDL đúng 11h45’(Thứ ba) ngày 11/9/2018 tập trung 

tại Hội trường A3 chạy chương trình, làm công tác chuẩn bị cho buổi Lễ. 

 - Học sinh, sinh viên đạt học bổng khi tham gia buổi lễ mặc Lễ phục (Nữ - quần áo dài 

trắng, Nam - quần đen áo trắng). 

 - Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) thông báo, trực tiếp đôn đốc tới các em học sinh, sinh 

viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch. 

 - Phòng Công tác HSSV chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn 

thực hiện tốt kế hoạch. 

Nơi nhận: 
- BGH (Để báo cáo); 
- Các lớp HSSV (Để thực hiện); 
- Lưu VT. 
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