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KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ liên thông 

 vừa làm vừa học, Năm 2018 
 

Thực hiện Kế hoạch số 508/KH-ĐHĐT ngày 29/11/2018 của Trường Đại học 

Đồng Tháp về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp 

 

Nay Khoa Văn hóa - Du lịch  kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp  

g,  

như sau: 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm tổng kết công tác đào tạo các lớp liên thông, 

. Đồng thời, vinh danh kết quả học tập, rèn luyện và những thành 

tích đạt được của  viên tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học thư viện, Công tác 

xã hội . 

 Tổ chức buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp diễn ra trong không khí vui tươi,         

trang trọng, tạo nên những kỷ niệm đẹp cho học viên  Khoa 

Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp. 

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

- Đại diện Hội đồng Trường; Đại diện Lãnh đạo Trường; 

- Ban Lãnh đạo Khoa; Đại diện các tổ chức đoàn thể và cán bộ, giảng viên Khoa 

Văn hóa - Du lịch. 

- Người thân và toàn thể học viên tốt nghiệp năm 2018. 

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

- Thời gian tổ chức: Vào lúc 13h30, ngày 16  tháng 12 năm 2018 ( ). 

- Địa điểm tổ chức: Giảng đường 12A2- Trường Đại học Đồng Tháp. 
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- Chương trình buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018 (đính kèm chương trình 

chi tiết). 

 vừa 

làm vừa học, Năm 2018, Đề nghị các đơn vị phối hợp và triển khai thực hiện tốt nội 

dung kế hoạch này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                         
- BCH Liên chi Đoàn Khoa, CB-GV (để thực hiện); 

- Egov nội bộ, Website Khoa; 

- Lưu VT, (DT). 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

( ) 

  

 

 

 

   Nguyễn Thị Song Thương 
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