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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp kỳ thi tháng 4 năm 2022 

 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và 

trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11 (niên khóa 2018-

2021), Y sỹ đa khoa khóa 32 (niên khóa 2019-2021) và Cao đẳng Dược khóa 2BCD 

(niên khóa 2018-2021) đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2022 như sau: 

I. Thành phần, thời gian, địa điểm 

- Thành phần:  

+ Sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11 (niên khóa 2018-2021), Y sỹ đa 

khoa khóa 32 (niên khóa 2019-2021) và Cao đẳng Dược khóa 2BCD (niên khóa 2018-

2021). 

- Thời gian:  

+ 07h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022: HSSV ký nhận bảng điểm, bằng tốt nghiệp 

và chuẩn bị chương trình lễ tốt nghiệp. 

+ 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022: Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp kỳ thi 

tháng 4 năm 2022. 

- Địa điểm: Hội trường A Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. 

II. Thành phần mời tham dự 

- Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. 

- Lãnh đạo khoa Y, khoa Dược, khoa Khoa học cơ bản và lãnh đạo các Phòng, 

Ban, Trung tâm.  

- Giáo viên chủ nhiệm, Giảng viên giảng dạy và tập thể các lớp đã tham dự kỳ thi 

tốt nghiệp tháng 4 năm 2022.  

III. Chương trình lễ tốt nghiệp 

- Văn nghệ (Đoàn TN) 



- Chào cờ (P. TCHC) 

- Tuyên bố lý do (P. TCHC) 

- Giới thiệu thành phần tham dự (P. TCHC) 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp (P. QLĐT) 

- Phát biểu cảm nghĩ của đại diện HSSV khối tốt nghiệp (P. HSSV) 

- Đại diện sinh viên tặng hoa tri ân thầy cô (P. HSSV) 

- Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp (P. HSSV) 

- Phát biểu chúc mừng của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tê (P. TCHC) 

- Lễ trao bằng tốt nghiệp (P. ĐT-TCHC-HSSV) 

- Bế mạc (P. TCHC)  

- Chụp ảnh lưu niệm (P. TCHC) 

IV. Công tác chuẩn bị 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Trang trí hội trường, âm thanh, ánh sáng  

- Giấy mời đại biểu  

- Băng rôn chào mừng, trang trí sân trường, góc chụp ảnh lưu niệm. 

- Chuẩn bị nội dung điều hành buổi lễ 

- Chụp ảnh lưu niệm, công tác hậu cần (nước uống, vệ sinh....) 

- Phối hợp cùng phòng QLĐT&NCKH, phòng HSSV lên chương trình và kịch 

bản điều hành buổi lễ. 

2. Phòng QLĐT & NCKH 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp 

- Danh sách HSSV tốt nghiệp 

- Danh sách ký nhận bằng tốt nghiệp 

- Danh sách ký nhận bản điểm kết quả học tập 

- In bằng tốt nghiệp 

- Phát bằng tốt nghiệp 

- Phối hợp cùng phòng HSSV, phòng TCHC lên chương trình và kịch bản điều 

hành buổi lễ. 



3. Trung tâm THNN 

- Chuẩn bị Slide trình chiếu lễ tốt nghiệp 

- Phối hợp cùng phòng QLĐT&NCKH in bằng tốt nghiệp  

4. Phòng CTCT – HSSV 

- Giấy mời phụ huynh HSSV nhận khen thưởng 

- Danh sách sinh viên nhận khen thưởng và điều hành lễ khen thưởng 

- Phát và thu lại phiếu thăm dò về quá trình đào tạo 

- Chọn đại diện HSSV phát biểu và duyệt nội dung phát biểu 

- Phối hợp cùng phòng QLĐT&NCKH, phòng TCHC lên chương trình và kịch 

bản điều hành buổi lễ. 

5. Công đoàn 

- In bìa bằng tốt nghiệp 

- Chuẩn bị lễ phục cho sinh viên nhận bằng tốt nghiệp 

- Hoa tặng học viên 

6. Phòng TCKT 

- Cấp kinh phí khen thưởng 

- Thu lệ phí tốt nghiệp   

7. Đoàn Thanh niên 

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ  

- Phối hợp cùng với các Phòng, Ban, Trung tâm tham gia điều hành ổn định các 

HSSV tham dự lễ. 

8. Giáo viên chủ nhiệm lớp 

- Thông báo kế hoạch lễ tốt nghiệp đến HSSV 

- Phối hợp cùng phòng QLĐT&NCKH, phòng TCHC, phòng HSSV lên chương 

trình và kịch bản điều hành buổi lễ 

- Quản lý HSSV của lớp mình phụ trách. 

9. HSSV các lớp tốt nghiệp 

- Tập trung tại Hội trường A lúc 07h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022 để chạy 

chương trình, ký nhận bản điểm và phải mang theo thẻ HSSV. 



- 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022: lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp. 

Căn cứ vào Kế hoạch trên, đề nghị lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, 

Đoàn TN, Giáo viên giảng dạy, Giáo viên chủ nhiệm các lớp và các thành viên có liên 

quan thực hiện tốt công tác phối hợp chuẩn bị để buổi lễ tốt nghiệp được diễn ra thành 

công tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận: 
- Phó Hiệu trưởng;    

- Các Phòng, Ban, TT, Khoa; 

- GVCN các lớp CĐ Dược 2BCD, ĐD 11, Y sỹ 32; 

- Công đoàn, Đoàn TN; 

- Lưu: VT, QLĐT&NCKH (Thịnh). 

 

 

 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Văn Chương 
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