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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: 58/KH-TCĐN                      Bình Thuận, ngày 23 tháng 8 năm 2016 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp  
Phục vụ buồng - Khóa 1/2016  

   
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ sơ cấp thể hiện sự ghi nhận và tôn 
vinh thành quả học tập của học viên. 

- Đảm bảo trang trọng và hiệu quả. 

II. CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ 

Thời 
gian 

Nội dung 
Thực hiện Ghi chú 

15h30 - 
15h40 

Ổn định, tuyên bố lý do, 
giới thiệu đại biểu 

TTĐT&QHDN 

Cô Thuận 

 

15h40 - 
15h50 

Báo cáo kết quả đào tạo 
khóa học 

TTĐT&QHDN 

Cô Nga 

Chiếu clip quá trình 
học 3 tháng của học 

viên 

15h50 - 
16h00 

Phát biểu của Ban giám 
hiệu 

Thầy Hiệu Trưởng  

16h00 - 
16h15  

Phát biểu của Doanh 
nghiệp 

Doanh nghiệp  

16h15 - 
16h20 

Công bố quyết định công 
nhận tốt nghiệp  

TTĐT&QHDN 

Cô Nga 

 

16h20 - 
16h40 

Trao chứng chỉ sơ cấp  

TTĐT&QHDN 

Cô Thuận 

Cô Ly (chuẩn bị bằng)

Thầy Hiệu Trưởng và 
Giám đốc điều hành 

trao bằng 

16h40 – 
16h45 

Tặng hoa cho 02 giáo viên 
tham gia giảng dạy 

TTĐT&QHDN 

Cô Ly (chuẩn bị hoa) 
Đại diện Doanh nghiệp 

16h45-
17h 

Bế mạc 
TTĐT&QHDN 

Cô Thuận 
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III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ 

- Thời gian: Lúc 15h30, thứ 2, ngày 29/8/2016 

- Địa điểm: Tại Doanh nghiệp (Khu du lịch Hòn rơm 1). 

- Thành phần tham dự:  

 + Đại diện Ban Giám hiệu; 

+ Giám đốc điều hành Doanh nghiệp; 

 + Trưởng phòng Đào tạo;  

+ Phó khoa Du lịch – Dịch vụ; 

 + 02 giáo viên giảng dạy lớp Phục vụ buồng - Khóa 1/2016; 

+ Thành viên Trung tâm ĐT&QHDN; 

 + Học viên lớp Phục vụ buồng - Khóa 1/2016. 

IV. PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp 

- Chịu trách nhiệm chính về buổi lễ; 

 - Làm công tác tổ chức; 

 - Phối hợp Phòng đào tạo làm thủ tục công nhận tốt nghiệp, các loại giấy tờ 
có liên quan đến công tác phát giấy chứng nhận;  

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác đào tạo khóa học. Ngày 26/8/2016 
hoàn thành; 

 - Công bố quyết định tốt nghiệp; 

- Thanh toán các khoản liên quan (nếu có); 

- Thiết kế băng rôn treo tại Doanh nghiệp nội dung: 

 



3 
 

2. Phòng Đào tạo 

- Tham mưu quyết định công nhận tốt nghiệp của học viên lớp Phục vụ buồng - 
khóa 1/2016; 

- In  chứng  chỉ tốt nghiệp cho học viên. Chậm nhất ngày 26/8/2016 để buổi lễ 
phát chứng chỉ tốt nghiệp được diễn ra thuận lợi. 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 

- Cập nhật lịch công tác; 

- Bố trí xe 16 chỗ cho Đoàn tham gia lễ bế giảng; 

- Chuẩn bị 02 bó hoa tặng giáo viên; 

- Thanh toán các khoản kinh phí liên quan. 

4. Phòng Tài vụ 

 Chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí phục vụ buổi lễ. 

5. Học viên lớp Phục vụ buồng 

- Học viên phải tham gia buổi lễ đúng thành phần theo thời gian quy định; 

- Ký nhận đầy đủ hồ sơ khi nhận chứng chỉ. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ bế giảng lớp Sơ cấp Phục vụ buồng - Khóa 
1/2016, đề nghị các đơn vị, cá nhân được phân công triển khai thực hiện đúng thời 
gian quy định để buổi lễ thành công tốt đẹp./. 

        HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 

Nơi nhận: 
- Các PHT (chỉ đạo); 
- Các đơn vị liên quan thuộc Trường (t/h); 
- Doanh nghiệp; 
- Lưu: VT, ĐT&QHDN. 
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