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KẾ HOẠCH 

Về việc Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 
Cao đẳng khóa 8, Trung cấp 52 và kết nối doanh nghiệp – việc làm năm 2019 

 
 

 Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; 

 Căn cứ kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng khóa 8, 

Trung cấp 52, 

 Ban Giám hiệu thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng khóa 8, 

trung cấp 52 và kết nối doanh nghiệp - việc làm năm 2019 như sau: 

 1. Thời gian và địa điểm 

 - Thời gian: 8h00’, thứ Năm ngày 20/6/2019 

 - Địa điểm: Hội trường A3 

 2. Thành phần: 

 - Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị, đoàn thể. 

 - Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập Cao đẳng khóa 8 và trung cấp 52. 

 - Đại diện các doanh nghiệp tuyển dụng 

 - Đại diện ban cán sự các lớp Cao đẳng khóa 9, 10 (Lớp trưởng, Bí thư). 

 - Toàn thể học sinh, sinh viên tốt nghiệp các lớp Cao đẳng khóa 8 và Trung cấp 52. 

 3. Nội dung 

 - Học sinh, sinh viên tốt nghiệp tham gia các nội dung trong ngày hội “Kết nối doanh 

nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2019” quý công ty, doanh nghiệp tuyển dụng các 

sinh viên tốt nghiệp. 

 - Chương trình lễ trao bằng tốt nghiệp, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu toàn 

khóa Cao đẳng khóa 8 và Trung cấp 52. 

 4. Yêu cầu về trang phục 

 - Học sinh, sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng khóa 8 và Trung cấp 52 đến dự lễ trao 

bằng tốt nghiệp yêu cầu mặc lễ phục trang trọng, đúng giờ và nghiêm túc thực hiện các 

nội dung theo hướng dẫn của ban tổ chức. 

Lưu ý: Nhà trường có áo cử nhân cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc. 

 Để buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp diễn ra thành công, Ban Giám hiệu nhà trường yêu 

cầu phòng Trung cấp chuyên nghiệp khóa phối hợp phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên 

và các đơn vị liên quan thực hiện lễ trao bằng tốt nghiệp. 

 Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập đôn đốc học sinh, sinh viên tốt nghiệp của khoa 

nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Các đơn vị (để thực hiện); 
- GVCN, CVHT CĐ8, TC52; 
- Lưu VT. 
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