ĐẠI HỌC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 288/TTGDTX-TCHC

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lễ Bế giảng và
trao bằng tốt nghiệp Đại học khóa thi tháng 6 năm 2017
Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học của khóa
thi tháng 6 năm 2017 cho các sinh viên tại Hội đồng thi thành phố Cần Thơ.
Thời gian: 9h30 ngày 22 tháng 11 năm 2017
Địa điểm: Hội trƣờng Trƣờng Đại học KTCN Cần Thơ
Số 256 Nguyễn Văn Cừ, p. An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Đề nghị anh (chị) đến tham dự đông đủ, đúng địa điểm và đúng thời gian.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

PGS. TS. Phùng Đình Mẫn

Ghi chú:
- Khi đến nhận bằng cần mang theo thẻ sinh viên (hoặc thẻ CMND) và bút để ký vào sổ nhận bằng;
- Nếu nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (cỡ giấy A4) và có xác nhận của cơ quan (hoặc chính
quyền địa phương) và thẻ CMND của người nhận thay (ghi rõ số, ngày cấp và nơi cấp thẻ CMND của
người nhận thay vào giấy ủy quyền);
- Trung tâm yêu cầu sinh viên đến nhận bằng mặc áo sơ mi trắng và quần sẫm màu;
- Từ trước đến nay, Trung tâm không tổ chức chụp ảnh trong buổi Lễ Bế giảng và trao bằng tốt
nghiệp. Sinh viên muốn chụp ảnh lưu niệm thì các lớp tự sắp xếp, tự tổ chức nhưng cần giữ trật tự
cho sự trang nghiêm của buổi Lễ;
- Những sinh viên không đến nhận bằng lần này, xin liên hệ số điện thoại: 02343.833538 để đến nhận
tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế. Địa chỉ: số 05 đường Hà Nội, thành phố Huế;
(Nhận được thông báo này, anh (chị) vui lòng báo giúp các sinh viên cùng khóa biết để sắp xếp
tham gia đầy đủ).
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Kính gửi: Trường Đại học KTCN Cần Thơ
Theo thỏa thuận với Trường Đại học KTCN Cần Thơ, Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên - Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh
viên của khóa thi tháng 6 năm 2017 vào lúc 10h00 ngày 22/11/2017 tại Hội trƣờng
Trƣờng Đại học KTCN Cần Thơ.
Để tổ chức tốt buổi Lễ nói trên, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học
Huế kính đề nghị Ban điều hành:
1. Trang trí hội trường (Phát bằng: 64 sinh viên);
2. Mời đại diện Lãnh đạo Trường Đại học KTCN Cần Thơ;
3. Cử 01 cán bộ điều hành buổi Lễ;
4. Cử 01 SV phát biểu (Chọn trong số sinh viên được khen thưởng);
(Đính kèm chương trình buổi Lễ và mẫu trang trí)
5. Từ trước đến nay, Trung tâm không tổ chức chụp ảnh trong buổi Lễ Bế giảng
và trao bằng tốt nghiệp. Sinh viên muốn chụp ảnh lưu niệm thì các lớp tự sắp
xếp, tự tổ chức nhưng cần giữ trật tự cho sự trang nghiêm của buổi Lễ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

PGS. TS. Phùng Đình Mẫn

CHƢƠNG TRÌNH LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
I. Phần 1:
Chào cờ (Quốc ca);
Tuyên bố lý do;
Giới thiệu đại biểu;
Đọc Quyết định công nhận tốt nghiệp của Giám đốc Đại học Huế;
Lãnh đạo Trung tâm GDTX – Đại học Huế phát biểu;
Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học KTCN Cần Thơ phát biểu;
Đại diện sinh viên phát biểu (Chọn trong số sinh viên được khen thưởng);
Công bố QĐ khen thưởng của Giám đốc TT GDTX - ĐHH và phát thưởng;
Lãnh đạo TT GDTX - ĐHH trao bằng cho SINH VIÊN DANH DỰ;
10. Chào cờ bế mạc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II. Phần 2: Tổ chức phát bằng cho sinh viên còn lại

(Chia làm 2 bàn để phát và cần 2 micro không dây)

MẪU TRANG TRÍ:
QUỐC KỲ
TƯỢNG BÁC
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