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 Số:      /CĐĐLHCM-ĐT  
Về việc tổ chức lễ bế giảng 

và trao bằng tốt nghiệp ngày 19/08/2022 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Các Đơn vị trực thuộc trường. 
 

Thực hiện kế hoạch đào tạo của trường năm học 2021-2022, Nhà trường tổ 

chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khối Cao đẳng khóa 2019 và các khóa trước, 

khối Trung cấp khóa 2020, cụ thể như sau: 

 I. Thời gian, địa điểm, thành phần 

- Thời gian: 8g00 Thứ sáu, ngày 19/08/2022  

- Địa điểm: Tại Hội trường nhà B 

- Thành phần tham dự:  

+ Hiệu trưởng Lê Trí Thiện (phát biểu, trao bằng tốt nghiệp) 

+ Phó hiệu trưởng: Nguyễn Minh Quang 

+ Trưởng các khoa đào tạo 

+ Phó phòng Đào tạo 

+ Giáo viên chủ nhiệm các lớp tốt nghiệp 

+ Tổ công tác học sinh sinh viên 

+ Sinh viên học sinh tốt nghiệp (dự kiến khoảng 218 SVHS) và phụ huynh 

dự lễ. 

 II. Chương trình buổi lễ 

- Đón tiếp đại biểu, SVHS và phụ huynh 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Báo cáo tổng kết khóa học 

- Công bố quyết định tốt nghiệp 

- Phát biểu chúc mừng của đại diện nhà trường 

- Phát biểu cảm tưởng của đại diện SVHS tốt nghiệp 

- Công bố và thực hiện nghi thức khen thưởng 

- Thực hiện nghi lễ trao bằng tốt nghiệp 

- Chụp hình lưu niệm và bế mạc và gặp gỡ nhà tuyển dụng. 

 III. Phân công thực hiện 

1. Phòng Đào tạo: 

- Lập kế hoạch chi tiết cho chương trình bế giảng 

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức buổi lễ 

- Thông báo cho HSSV và phụ huynh chương trình tổ chức 

- Tổ chức in bằng tốt nghiệp, bảng điểm và cấp phát cho SVHS 

- Chuẩn bị áo lễ phục 
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- Hướng dẫn HSSV đăng ký dự lễ phát bằng tốt nghiệp, mượn lễ phục và cách 

mặc lễ phục 

- Hướng dẫn HSSV nhận bằng tốt nghiệp sau buổi lễ kết thúc 

- Thực hiện thủ tục thanh quyết toán chương trình. 

2. Tổ Công tác sinh viên học sinh: 

- Theo dõi, bố trí và hướng dẫn cho SVHS ngồi đúng vị trí BTC thống nhất. 

- Chọn và hướng dẫn 01 HSSV phát biểu cảm nghĩ trong chương trình. 

- Bố trí nhân viên phối hợp các đơn vị liên quan đón tiếp SVHS và phụ huynh. 

- Hướng dẫn cho HSSV di chuyển theo thứ tự vào hội trường (từ 8h00 - 8h15) 

- Ổn định HSSV theo đúng thứ tự trong danh sách tốt nghiệp và kiểm tra lễ 

phục (từ 7h30 - 8h00) 

- Dẫn chương trình buổi lễ. 

3. Phòng TCHC: 

- Chuẩn bị và sắp xếp hội trường B, quản lý và vận hành hệ thống âm thanh, 

nhạc Lễ, chuẩn bị nước uống cho đại biểu. 

- Trang trí hội trường: 

 Cắt phông nền trang trí sân khấu hội trường như sau: 

“LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP 

CAO ĐẲNG KHÓA 2019 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 2020 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2022” 

- Phân công bảo vệ đảm bảo trật tự khuôn viên nhà trường trong thời gian Lễ. 

 IV. Trang phục dự lễ 

- Sinh viên học sinh tốt nghiệp: Lễ phục tốt nghiệp 

- Ban Giám hiệu: Lễ phục trao bằng tốt nghiệp 

- Ban tổ chức, Lãnh đạo các đơn vị: Trang phục hội nghị theo quy định. 

 Để Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các HSSV năm 2022 được tổ chức 

tốt, Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa chuyên môn phối hợp, hỗ trợ triển khai thực 

hiện, nếu có vướng mắc báo cáo P.ĐT tổng hợp, trình BGH xem xét. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám hiệu; 

- Lưu: VT, ĐT. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quang 
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