ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 272 /TB-TMDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lễ khen thưởng tập thể lớp Xuất sắc, Tiên tiến và
Trao học bổng học kỳ II năm học 2019 - 2020
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Quyết định số267/QĐ-TMDL ngày 22 tháng 10 năm 2020 của trường Cao đẳng
Thương mại và Du lịch Hà Nội về việc Khen thưởng tập thể lớp Tiến tiến, Xuất sắc hệ Cao đẳng
khóa 10, 11học kỳII năm học 2019 - 2020;
Căn cứ Quyết định số266/QĐ-TMDL ngày 22 tháng 10 năm 2020 của trường Cao đẳng
Thương mại và Du lịch Hà Nội về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với hệ Cao đẳng
khóa 10, 11học kỳ II năm học 2019 - 2020;
Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch tổ chức Lễ khen thưởng tập thể lớp Xuất sắc, Tiên
tiến và trao học bổng học kỳ II năm học 2019 - 2020 như sau:
1. Mục đích:
- Ghi nhận thành tích học tập, rèn luyện của sinh viên và đẩy mạnh phong trào “Thi đua học
tốt” của sinh viên trong nhà trường.
- Khuyến khích sinh viên học tập và rèn luyện trong quá trình học tập tại trường.
2. Thành phần tham dự:
- Ban Giám hiệu,Trưởng, Phó các đơn vị, Đoàn thể, Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) các
lớp không có giờ giảng.
- Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng học kỳ II năm học 2019 - 2020.
- Ban cán sự các lớp Cao đẳng khóa 10, 11,12.
3. Nội dung:
- Khen thưởng tập thể các lớp sinh viên Cao đẳng khóa 10, 11đạt danh hiệu lớp Xuất sắc,
Tiên tiến học kỳ II năm học 2019 - 2020.
- Trao học bổng khuyến khích học tập học kỳII năm học 2019- 2020 đối với sinh viên
Cao đẳng khóa 10, 11.
4. Thời gian, địa điểm:
* Địa điểm: Hội trường A3.
* Thời gian: 9h00’ Thứ Hai, ngày 16/11/2020
(Lưu ý:Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng và Lớp trưởng các lớp có danh sách
khen thưởng tập trung tại Hội trường A3 vào lúc 8h30’)
5. Tổ chức thực hiện:
- Sinh viên nhận học bổngvà lớp trưởng các lớp được khen thưởng mặc lễ phục (Nữ quần áo dài trắng, Nam - quần đen áo trắng).
- Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) thông báo, trực tiếp đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực
hiện thông báo.
- Phòng Công tác HSSV chủ trì và phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn thực hiện tốt thông
báo này.
Nơi nhận:
TL. HIỆU TRƯỞNG
- BGH (Để báo cáo);
TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV
- Các lớp sinh viên (Để thực hiện);
- Lưu VT.

(Đã ký)
Ngô Thị Thanh

