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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: 69/KH-TCĐN           Bình Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề  
Khóa 2013-2016 & 2014-2016 

   
 

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề khóa 2013-
2016 & 2014-2016;  

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TCĐN ngày 15/9/2016 về việc công nhận và 
cấp bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Trung cấp nghề năm 2016 

Trường thông báo kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh thành quả 
học tập của học sinh, sinh viên (viết tắt HSSV) khi ra trường. 

- Đảm bảo trang trọng và hiệu quả. 

II. CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

14h30 - 14h45 Văn nghệ chào mừng Đoàn TN 

14h45 - 14h55 Chào cờ, hát quốc ca P. CTHSSV 

14h55 - 15h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
P. Đào tạo 

15h05 - 15h15 Báo cáo kết quả đào tạo khóa học 

15h15 - 15h30 Phát biểu của Ban giám hiệu Thầy HT 

15h30 - 16h15 
Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và trao 
bằng tốt nghiệp 

P. Đào tạo, Ban 
Giám hiệu 

16h15 - 16h25 
Công bố quyết định khen thưởng, tặng giấy khen 
và phần thưởng cho HSSV đạt kết quả cao. 

P.CTHSSV,  

Ban Giám hiệu 

16h25 - 16h35 Phát biểu của học sinh sinh HSSV tốt nghiệp HSSV 

16h35 - 16h40 Bế mạc P. Đào tạo 

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

- Thời gian: Lúc 14h30, thứ 6, ngày 21/10/2016 

- Địa điểm: Hội trường - Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

- Thành phần tham dự:  

+ Báo, Đài truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh (Đưa tin) 
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 + Ban Giám hiệu. 

 + Trưởng, phó các đơn vị thuộc trường. 

 + Giáo viên các khoa (trừ giáo viên có lịch dạy). 

 + HSSV tốt nghiệp năm 2016 dự kiến 222 HSSV. 

+ Đại diện HS-SV các lớp K9, 10, 11 (Mỗi lớp 3 HSSV) 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

1. Phòng Đào tạo 

 - Phối hợp phòng Công tác HSSV và các khoa xem xét khen thưởng HSSV 
tốt nghiệp đạt kết cao. 

 - Làm công tác tổ chức 

 - Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2016. 

 - Làm thủ tục và hoàn tất các loại giấy tờ có liên quan đến công tác phát 
bằng tốt nghiệp cho HSSV. Chậm nhất ngày 03/10/2016 để lễ phát bằng được 
thuận lợi. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác đào tạo khóa học, chậm nhất ngày 
14/10/2016 hoàn thành. 

- Thông tin và chi phí cho Báo, Đài truyền hình, Cổng thông tin điện tử. 

- Xếp chỗ ngồi cho HSSV nhận bằng tốt nghiệp 

- Thanh toán các khoản liên quan. 

2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng xét khen thưởng HSSV tốt 
nghiệp đạt kết quả cao, chậm nhất ngày 12/10/2016 hoàn thành. 

- Tham mưu và công bố quyết định khen thưởng HSSV đạt kết quả cao. 

- Phối hợp phòng TC-HC-QT in giấy khen HSSV được khen thưởng, chậm 
nhất ngày 14/10/2016 hoàn thành. 

- Sắp xếp chỗ ngồi cho HSSV tham dự lễ tốt nghiệp tại hội trường. 

- Giữ trật tự trong quá trình tổ chức lễ. 

- Tuyển chọn, tập luyện cho đội hình hát quốc ca và điều hành lễ chào cờ. 

- Thanh toán các khoản liên quan. 

 3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 

- Lên lịch làm việc và thông báo đến viên chức trong thành phần tham dự. 

- Làm thư mời gửi Báo, Đài truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, ngày 
12/10/2016 hoàn thành. 

- Chuẩn bị nước uống, âm thanh, ánh sáng phục vụ lễ phát bằng tốt nghiệp. 
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- In giấy khen HSSV được khen thưởng, chậm nhất ngày 14/10/2016 hoàn 
thành. 

- Chuẩn bị hoa để Hiệu trưởng tặng HSSV đạt thủ khoa. 

- Cử 03 người bê khay bằng tốt nghiệp, bằng khen và hoa để trao cho HSSV. 

- In khẩu hiệu trong hội trường lớn và chạy bảng điện tử nội dung: 

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP 

CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ  

KHÓA 2013-2016 & 2014-2016 

Bình Thuận, ngày 21 tháng 10 năm 2016 

- Thanh toán các khoản kinh phí liên quan. 

 4. Phòng Tài vụ 

 - Chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí phục vụ buổi lễ, thu lệ phí bìa bằng 
và lễ phục. 

- Tổng hợp và đối chiếu danh sách đóng tiền bìa bằng và lễ phục với phòng 
Đào tạo, chậm nhất ngày 17/10/2016 

 5. Các khoa chuyên môn 

 - Thông báo cho HSSV biết thời gian đóng lệ phí bìa bằng, lệ phí lễ phục từ 
ngày 11/10/2016 đến hết ngày 13/10/2016 và tham dự lễ phát bằng đúng thời gian 
quy định. 

 - Kiểm tra các trường hợp tốt nghiệp đạt kết quả cao theo đúng quy định để 
họp xét khen thưởng. 

 - Phối hợp với phòng Công tác HSSV giữ trật tự trong quá trình tổ chức lễ. 

 - Khoa Kỹ thuật chọn 01 HSSV đạt kết quả học tập và rèn luyện giỏi trở lên 
phát biểu trong buổi lễ (Khoa chuẩn bị bài phát biểu cho HSSV). Chậm nhất 
14/10/2016 hoàn thành. 

 - Điều động HS-SV các lớp khóa 9, 10, 11 tham dự buổi lễ: 03 HSSV/01 lớp 
và 01 viên chức, giáo viên phối hợp phòng Công tác HSSVgiữ trật tự trong quá 
trình tổ chức lễ. 

 7. Đoàn thanh niên  

 - Chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ diễn chào mừng. 

- Phát, thu nhận lại lễ phục sau khi kết khúc buổi lễ. (Lưu ý chỉ phát lễ phục 
cho HSSV khi có phiếu “NHẬN LỄ PHỤC”) 

8. HSSV tốt nghiệp năm 2016 

- Đóng lệ phí bìa bằng (50.000đ) và tiền lễ phục (50.00đ) tại phòng Tài vụ 
từ ngày 11/10/2016 đến hết ngày 13/10/2016 
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- Nhận phiếu nhận bằng và bảng điểm tại phòng Đào tạo trước ngày 
18/10/2016 (sau khi đóng lệ phí bìa bằng và lễ phục). 

- Tại buổi lễ HSSV phải thực hiện: 

+ Nộp phiếu nhận bằng trước khi nhận lễ phục và vào hội trường dự lễ nhận 

bằng. (HSSV không có phiếu sẽ không được nhận bằng tại sân khấu). 

+ Xuất trình CMND, phiếu nhận lễ phục để nhận lễ phục -> Ngồi đúng vị trí 

trường sắp xếp -> Lên sân khấu nhận bằng khi được đọc tên -> Trở lại chỗ ngồi 

+ Nộp lại lễ phục và nhận lại CMND sau khi nhận bằng.  

Lưu ý: 

- HSSV lên sân khấu nhận bằng phải mặc lễ phục của Trường (học sinh đến 

trước giờ phát bằng 60 phút để nhận lễ phục). 

- HSSV đăng ký trễ so với thời gian quy định sẽ không được nhận bằng 

trong buổi lễ. 

 9. Dự trù kinh phí thực hiện 

                     ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Đơn giá SL Thành tiền Ghi chú 

1 
In khẩu hiệu trong Hội 
trường 

200.000 1 cái 200.000 
 

2 Chi bồi dưỡng khách mời   800.000  

2.1 Báo 200.000 1 người 200.000  

2.2 Cổng thông tin điện tử 200.000 1 người 200.000  

2.3 Đài truyền hình 200.000 1 người 400.000 
dự kiến 2 
người 

3 Hoa tươi 60.000 8 bó 480.000 số lượng 
dự kiến  4 Khung khen 25.000 8 cái 200.000 

 Tổng cộng (1+2+3+4):   1.680.000  

 Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Trung 
cấp nghề khóa 2013-2016 & 2014-2016, 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 (t/h); 
- Lưu: VT, ĐT. 
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