BØ GIAO THÔNG VLN TAT
TRII(NG DII HANG HAl VIT NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dôc 1p - Tir do - Hanh phñc

S6: DL /KH-DHHHVN

Hal Phông, ngày 0' tháng 01 nàm 2022

KE bACH
To chü'c L Tot nghip näm 2022 (dçrt 1)
KInh gi'ri: Thu truo'ng các dcm vj trong Trithng.
Thirc hin K hotch nàm h9c 202 1-2022, Ban Giãm hiu chi dto xây dirng k
hoch t chirc L T& nghip nãm 2022 (dçt 1), ciii th nhu sau:
I. THOI GIAN DIA DIEM
- Thôi gian: 08h00' ngày 20/01/2022 (ThirNäm).
- Dia dim: Hi trumg A8, Khu Hiu b.
II. THANH PHAN THAM DIX
Hi dng Trng, Ban Giám hiu, Cong doàn, Doàn Thanh niên, Thixmg tr1rc Thi
dua Khen thung, các Phông: Dào tao; Cong tác sinh viên (CTSV); Thanh tra & DBCL;
T chi'rc Hành chinh, các Khoa/ Vin cO SV t& nghip (Ban ChU nhim Khoa/ Vin; Trq
l CTSV), SV t& nghip, dai din phii huynh sinh viên.
III. CONG TAC CHUAN B
- Phông CTSV là &m vi chü M, phi hqp vó'i PhOng Dào tao th chjrc chi.rong trinh. B trI
thg chiip ânh, quay video chiiang trInh.
- PhOng T chfrc Hãnh chInh: Chun bj trang trI khánh tit cho bui L: thit k
Backdrop san khu, chun bj bàn gh tai khu virc sãnh nhà A8 phiic vii cho muçm L
phic; Trang trI các c phixàn, áp phIch, bang ron tai khu cng Hiu b, treo th tai các
hang rào, khu vrc san Nhà Al, 02 day c quc th tr mãi Nhà Al tru*c ngày 17/01/2022;
Chutn bj L ph%ic cho SV tot nghip.
- PhOng K hoich — Tài chmnh: Chun bj kinh phi cho buji L.
- Các Khoa/ Vin: Nhc nhi SV có mitt lüc 07h30' d chun bj, thirc hin theo
huàng dn kern theo; phân cong can b quãn 1, hrnrng dn SV; nhitn giy mi (ngày
11/01/2022) ti.r Phông CTSV gui sv và phii huynh SV; Giáo vii các Khoal Vin nhn bàn
giao bang t& nghip tai PhOng Dào tao (theo ljch cüa Phông Dào tao) kern theo bang dim
phát cho SV tai van phông khoa! vin.
- Doàn Thanh niên - Hi Sinh viên: Chun bj chuang trInh van ngh du gi (tr
03 dn 05 tit muc), b trI 03 SV nü mitc áø dài phc vi l tan; b tn 1irc luqng SV tInh
nguyen h trç theo d nghi cua BTC chro'ng trInh.
- Trm Y t: Thc hin cong tác phông chóng djch bnh Covid 19 cho bui L.
- Ban Bão v: Bô trI 1irc hrçng trirc an ninh, huong dn khu c xe cho khách mài.

IV. NQI DUNG CHU'1NG TRINH
Thô'i gian

Ten cong vic

07h30'-08h00' SV nhan 1 phiic.
08h00'-08h15' Don tip Dti biu, SV vã gia dmnh, sp xêp vi tn ngi theo si d.
08h15'-08h30' On djnh th chc, van ngh du gi.
08h30'-08h35' Chào c?, hat Quc Ca.
08h35'-08h40' Tuyên b 1 do, giâi thiu dui biu.
PhOng Dào tto (ct/C ThuAn) bão cáo thng k& dçt t& nghip, d9c
08h40'-08h55' quyt djnh t& nghip, d9c quyt djnh khen thiing (PHT. Nguyn
Minh DUe len phát khen thithng).
08h55'-09h05' Phát biu ella thy Hiu trueing.
09h05'-09h15' Phát biu cam tiRing ella dai din sinh viên t& nghip.
09h15'-09h30' SV len nhn bang t& nghip, chi1p ãnh.
09h30'...09h35'
09h35'-10h30'

B mtc, chiip ãnh h.ru nim chung vâi lãnh dto Nhà tru&ng tai ella

Hi trithng A8.
SV tu do chup ánh, trã 1 phuc, nhân bang t& nghiêp, bang dim
,
.
vaanh.

Yen cu các do'n vj và cá nhân lien quan nghi
Noinhin:
- Nhu trên;
- Liru: VT, CTS

PGS.TS.
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