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

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

  Số: 16/KH-TCĐN Bình Thuận, ngày 09 tháng 02 năm 2017 
 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Lễ giao nhận học sinh thực tập kết hợp sản xuất năm 2017 

 
 

Căn cứ Hợp đồng số 01/2017-HĐTT/MĐ ngày 18/01/2017 về việc cung cấp học 

sinh tham gia thực tập kết hợp sản xuất giữa Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận và 

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Miền Đông 

Trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Lễ giao nhận học sinh thực tập kết hợp sản 

xuất năm 2017” như sau: 

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 

- Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 13/02/2017. 

- Địa điểm: Phòng họp 1.  

- Thành phần tham dự 

1. Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 

+ Ban giám hiệu Trường CĐN Bình Thuận. 

+ Đại diện phòng Đào tạo. 

+ Đại diện phòng Hành chính-Quản Trị. 

+ Đại diện phòng Tài vụ. 

+ Đại diện phòng Tổ chức - Tổng hợp. 

+ Đại diện Trung tâm Đào tạo và quan hệ doanh nghiệp. 

+ Đại diện phòng Đảm bảo chất lượng. 

+ Đại diện phòng Công tác HS-SV. 

+ Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật. 

+ Giáo viên chủ nhiệm 02 lớp. 

+ 35 học sinh của 02 lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  

(14 HS lớp TC KTML&ĐHKK K9B và 21 HS lớp TC KTML&ĐHKK 10AB). 

2. Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Miền Đông 

Đại diện Phòng Tổ chức- Nhân sự. 

3. Đài phát thanh truyền hình, Báo Bình Thuận. 

II. Chương trình buổi lễ (Có chương trình chi tiết kèm theo). 
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III. Phối hợp thực hiện 

- Khoa Kỹ thuật: Xây dựng kế hoạch, tổ chức buổi lễ. Cử giáo viên tham gia 

quản lý học sinh thực tập, phân công giáo viên và học sinh phát biểu (chuẩn bị bài để 

Thầy Ích duyệt). 

- Phòng Tài vụ: Chuẩn bị kinh phí bồi dưỡng báo, đài. 

- Phòng Hành chính - Quản trị:  

+ Mời Đài PTTH Bình Thuận, Báo Bình Thuận. 

+ Trang trí buổi lễ. 

+ Làm băng rôn với nội dung sau: 

 

  
 

LỄ GIAO NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP KẾT HỢP SẢN XUẤT NĂM 2017 

 Bình Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2017 

 

+ Chuẩn bị 02 bó hoa tươi, người bưng khay, bồi dưỡng báo, đài. 

+ Chụp hình và quay video clip diễn biến toàn bộ buổi lễ, đưa tin buổi lễ. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận học sinh thực tập kết hợp sản xuất 

năm 2017.  Đề nghị các bộ phận phối hợp triển khai thực hiện thành công buổi lễ./. 

 
Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/c);  
- Cô Hạnh P.HT (p/h); 
- Các đơn vị thuộc Trường (t/h); 
- Lưu: VT, KKT.  
  
 
 
 

 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ 

“LỄ GIAO NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP KẾT HỢP SẢN XUẤT NĂM 2017” 

 

Dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thị Thanh Kiều. 

Ổn định tổ chức 

Tuyên bố lý do:  

Kính thưa quý đại biểu; 

Kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến! 

Thực tập tốt nghiệp là một mô đun quan trọng trong chương trình đào tạo nghề. 

Để giúp học sinh, sinh viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng nghề đã học vào thực 

tế công việc và tự đánh giá năng lực của bản thân sau quá trình học tập tại Trường.  

Căn cứ Hợp đồng số 01/2017-HĐTT/MĐ ngày 18/01/2017 về việc cung cấp 

học sinh tham gia thực tập kết hợp sản xuất giữa Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 

và Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Miền Đông.  

Hôm nay, Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận phối hợp với Công ty Cổ phần 

Cơ điện lạnh Miền Đông long trọng tổ chức “Lễ giao nhận học sinh thực tập kết hợp 

sản xuất năm 2017”.  

Đến dự buổi lễ hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu 

* Về phía Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Miền Đông. 

Có Ông Lê Minh Hoàng - Phòng Tổ chức - Nhân sự 

* Về phía Trường CĐN, xin được trân trọng giới thiệu 

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tâm  – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường. 

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Ích  – Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng trường. 

Cùng quý thầy, cô là trưởng phó các đơn vị thuộc trường và giáo viên tham gia 

quản lý học sinh thực tập tại đơn vị cùng 35 học sinh của 02 lớp Trung cấp Kỹ thuật 

máy lạnh và điều hòa không khí, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. 

Đến dự và đưa tin cho buổi lễ hôm nay còn có phóng viên Đài phát thanh truyền 

hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh.  

* Tiếp theo chương trình buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu: 

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Ích – Phó Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc 

và dặn dò các em học sinh trước khi đi thực tập, trân trọng kính mời thầy. 

* Tiếp theo chương trình buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu: 



2 

 

Ông Lê Minh Hoàng, Đại diện Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Miền Đông lên 

phát biểu, trân trọng kính mời ông. 

* Tiếp theo chương trình buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu: 

Thầy: Nguyễn Khánh An, Giáo viên trực tiếp tham gia quản lý và hướng dẫn 

thực tập kết hợp sản xuất năm 2017, lên phát biểu, trân trọng kính mời thầy. 

* Tiếp theo chương trình buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu: 

Học Sinh: Nguyễn Duy Ngà Đại diện cho 35 học sinh tham gia đợt thực tập kết 

hợp sản xuất năm 2017 lên phát biểu cảm tưởng. 

* Tiếp theo chương trình buổi lễ, tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Khánh 

An và em Nguyễn Duy Ngà đại điện cho 35 học sinh lên nhận hoa từ BGH nhà 

trường và Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Miền Đông: kính mời thầy Nguyễn Thanh 

Tâm và Ông Lê Minh Hoàng lên tặng hoa cho giáo viên và học sinh. 

Xin cám ơn thầy Nguyễn Thanh Tâm và ông Lê Minh Hoàng 

Kính thưa quý vị đại biểu và các em học sinh thân mến 

Xin cảm ơn quý đại biểu đã dành thời gian dự buổi lễ hôm nay, xin chúc quý đại 

biểu, quý thầy cô dồi giàu sức khỏe, thành đạt; chúc các bạn học sinh vui, khỏe, ra 

sức làm việc để đạt thành tích cao trong đợt thực tập. 

Chương trình buổi Lễ giao nhận học sinh thực tập kết hợp sản xuất năm 2017 

đến đây là kết thúc 

Xin mời Quý vị đại biểu và quý thầy cô tham gia quản lý học sinh và các em học 

sinh xuống sảnh Trường để làm thủ tục xuất phát. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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