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KẾ HOẠCH  
Tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào taọ triǹh đô ̣thac̣ si ̃khóa 5, 2020 - 2022 

 

Thực hiện Kế hoac̣h công tác năm 2020, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức 

Lễ khai giảng các lớp đào taọ trình đô ̣thac̣ si ̃khóa 5, 2020 - 2022 cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 9h30’ Thứ bảy ngày 26/9/2020 

- Địa điểm: Hội trường B5, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. 

(Địa chỉ: Thi ̣trấn Bích Đôṇg - Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang) 

2. Thành phần tham dự 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;  

- Chủ tịch Hội đồng trường; 

- Trưởng các đơn vị, đoàn thể trong trường; 

- Toàn thể CBVC Phòng Đào taọ; Phòng TCKT (phối hơp̣ làm công tác nhâp̣ hoc̣); 

- Thí sinh trúng tuyển đào taọ trình đô ̣thac̣ si ̃khóa 5 (Trúng tuyển, nhập học 

đợt 1, năm 2020); 

- Toàn thể hoc̣ viên cao hoc̣ khóa 4. 

3. Phân công tổ chức thực hiện  

* Phòng Đào tạo  

- Xây dựng kế hoạch, chương trình buổi Lễ; 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức buổi Lễ; 

- Chuẩn bị các văn bản có liên quan đến công tác học vụ, phổ biến nội dung 

thủ tục giấy tờ liên quan cần thiết nhập học; 

- Quyết định trúng tuyển, Quyết định mở lớp, lưạ choṇ Ban cán sư ̣lâm thời 

cho các lớp; 

- Chọn học viên phát biểu tại buổi Lễ; 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức buổi Lễ. 

Hoàn thành các công việc trên trước ngày 23/9/2020. 

 

 



* Phòng Tài chính - Kế toán 

- Hướng dẫn các thủ tục thanh toán kinh phí tổ chức buổi Lễ; 

* Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Bố trí cán bô ̣chuẩn bị hội trường, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, hoa để 

bàn, nước uống và làm công tác Lễ tân; 

* Trung tâm Thông tin - Thư viện 

- Cử cán bộ chụp ảnh, viết bài đưa tin, tuyên truyền； 

- Cử người xây dựng và chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng (5 tiết 

mục văn nghê ̣trình Hiêụ trưởng duyêṭ trước) và làm công tác tổ chức buổi lê ̃(dâñ 

chương trình). 

* Các khoa chuyên môn có đào tạo trình đô ̣thac̣ si ̃

(Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Nông hoc̣, Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Tài 

nguyên và Môi trường) 

- Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, phân 

công, hợp đồng giảng viên giảng dạy cho các lớp khóa 5, đợt 1 năm 2020;  

- Thông báo cho học viên khóa 4, khóa 5 tham dự buổi Lễ đông đủ, đúng giờ. 

- Bố trí cán bộ thu học phí, lệ phí theo quy định. 

Hoàn thành các công việc trên trước ngày 18/9/2020. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng chương trình đào taọ trình đô ̣thac̣ 

si ̃khóa 5, đợt 1 năm 2020, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị căn cứ vào các nội 

dung công việc được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- ĐU, BGH; 

- CT HĐT; 

- Các đơn vị trong trường; 

- Lưu: VT,  ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIÊỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Mai Thi ̣ Huyền 



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG 

 ĐÀO TAỌ TRÌNH ĐÔ ̣THAC̣ SI ̃KHÓA 5, ĐỢT 1 NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-ĐHNLBG-ĐT ngày     tháng     năm 2020  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang) 

- Thời gian khai giảng: 9h30’ Thứ bảy, ngày 26/9/2020 Hội trường Nhà B5, Trường Đại 

học Nông - Lâm Bắc Giang 

 

STT Nội dung Đơn vị chịu trách nhiệm 
Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

dự kiến 

1 Văn nghệ chào mừng TT TT-TV 
Ban tổ chức, tân 

học viên 
20 phút 

2 Chào cờ TT TT-TV 

Toàn bộ đại biệu, 

khách mời và học 

viên dự Lễ 

2 phút 

3 
Tuyên bố lý do, giới 

thiệu đại biểu 
TT TT-TV 

Người được giới 

thiệu 
5 phút 

4 
Công bố quyết định 

trúng tuyển 
Phòng Đào tạo Ban tổ chức 5 phút 

5 
Phát biểu khai giảng 

khóa học 
Ban Giám hiệu Ban tổ chức 10 phút 

6 
Công bố quyết định 

mở lớp 
Phòng đào tạo Ban tổ chức 5 phút 

7 Phát biểu của đại biểu 
Khách mời, Khoa chuyên 

môn (nếu có) 
Ban tổ chức 5 phút 

8 Phát biểu của học viên Học viên Ban tổ chức 5 phút 

9 

Tăṇg hoa chúc mừng 

của đaị biểu, khách 

mời và BCS các lớp 

Khóa 4 

Phòng đào tạo 
Ban tổ chức, đaị 

biểu tăṇg hoa 
5 phút 

10 Bế mạc TT TT-TV Ban tổ chức 2 phút 
 

 

 

  



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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LỄ KHAI GIẢNG 
CAO HOC̣ KHÓA 5 (2020 - 2022) 

 

       

        

      Bắc Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2020 
       

Mâũ Maket 
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