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THÔNG BÁO 

CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 

Để tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2018-2019, Ban tổ chức buổi lễ thông báo để các 

đơn vị, Cán bộ giảng viên được biết kế hoạch cụ thể như sau: 

- Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 09 năm 2018 (thứ 6) 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Mỹ Đình, Nam Từ Liêm- Cổng số 1, Đại lộ 

Thăng Long. 

- Thành phần: Khách mời, cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. 

- Trang phục: 

+ Cán bộ giảng viên: Nam mặc comlê, cà vạt, giầy đen. 

                                  Nữ mặc áo dài, giầy đen. 

+ Sinh viên: Trang phục lịch sự. 

+ Sinh viên nhận thưởng: Nam mặc quần đen, áo trắng, cà vạt, giầy đen. 

    Nữ mặc áo dài, giày đen. 

- Cán bộ giảng viên và sinh viên tự túc phương tiện và phải có mặt trước 7h00 ngày 

21/09/2018 để ổn định tổ chức, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trên đường đi, 

kiểm tra các công việc của buổi lễ. 

- Sinh viên lễ tân, đội văn nghệ, sinh viên tình nguyện có mặt lúc 6h00 tại cổng trường 

để xe ô tô đưa đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

- Phân công chỗ ngồi trong Hội trường: 

+ Khách mời, cán bộ giảng viên 3 dãy ghế đầu, dãy 4 sinh viên khóa 4,5,6 nhận 

thưởng. 

+ Sinh viên khoa Kế toán-Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh ngồi 

bên phải cạnh cánh gà sân khấu, nhìn từ trên xuống. 

+Sinh viên khoa Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế ngồi bên 

trái cánh gà sân khấu, nhìn từ trên xuống. 

- Các công việc có liên quan đến buổi lễ khai giảng, Ban tổ chức giao cho các đơn vị 

cần triển khai thực hiện đầy đủ trước ngày tổng duyệt 20/09/2018 (thứ 5) 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019, trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc xin phản ánh về phòng Tổ chức nhân sự để giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- CT HĐQT, BGH; 

- Các đơn vị chức năng, website; 

- Lưu VT, QLĐT. 
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