
 
 

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số: 69/TB-TCĐN                      Bình Thuận, ngày  21  tháng 11 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và tuyển dụng việc làm 
cho học sinh, sinh viên Khóa 2015-2018 & 2016-2018  

   
 

Theo Kế hoạch số 95/KH-TCĐN, ngày 15/11/2018 của Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và tuyển dụng việc làm cho 
học sinh, sinh viên Khóa 2015-2018 & 2016-2018, theo đó thời gian tổ chức Lễ vào 
lúc 07h30 ngày 30/11/2018; 

Tuy nhiên, thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU, ngày 16/11/2018 của Tỉnh ủy 
Bình Thuận về việc mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản 
lý năm 2018, thời gian tổ chức từ ngày 30/11/2018 đến ngày 01/12/2018; 

 Nay, Trường thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và 
tuyển dụng việc làm cho học sinh, sinh viên Khóa 2015-2018 & 2016-2018, như sau:  

1. Thời gian: Lúc 7h30, thứ 3, ngày 04/12/2018. 

2. Địa điểm: Hội trường - Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận (đường 
Trường Chinh, P. Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). 

Các nội dung công việc còn lại thực hiện đúng theo Kế hoạch số: 95/KH-
TCĐN, ngày 15/11/2018 của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức 
Lễ trao bằng tốt nghiệp và tuyển dụng việc làm cho học sinh, sinh viên Khóa 2015-
2018 & 2016-2018. 

 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội 
dung thông báo này./. 

 
 

        

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ  HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Trần Thị Kim Chung 

Nơi nhận: 
- Các PHT (chỉ đạo); 
- Các đơn vị, cá nhân liên quan (t/h); 
- Lưu: VT, ĐT (Trung 1b). 
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