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Kinh gii: L�nh �ao các �on vË liên ktrtaot LaO 

Thyc hien kê ho¡ch công tác dào t¡o và quán lý �ào t¡o n�m hÍc 2019-2020 cing 
nhu t¡o diêu kiÇn �ê sinh viên tham du lë trao bang tót nghiÇp �ôi vói nhïng don vË liên 

kêt không tô chéc lë, Truing �ai hoc Càn Tho to chéc l¿ trao bàng tót nghiÇp cho sinh 

viên các hÇ Dào t¡o Tù xa và hÇ Vta làm vira hoc cça TruÒng �ào t¡o t¡i các �on vË liên 

kêt 
LE rao bäng tot nghiÇp duçc Truong Dai hoc Càn Tho to chéc trang trong vào lúc 

8 gio 00 ngày 28 tháng 11 näm 2020 tai HÙi truong Rùa Khu II, �uong 3/2, Phuong 

Xuân Khánh, Quân Ninh Kieu, Thành phó Càn Tho. 
Dê buoi lê diên ra trang trong và thành công, TruÝng d� nghË các EÐon vË liên kêt 

phôi hop thuc hiÇn mÙt sô nÙi dung công tác sau: 
Thong báo dên sinh viên �� tôt nghiÇp có nhu câu vê dy lë Trao bäng tôt nghiÇp 

tai Truong theo thòi gian nhu trên. 
- Lâp danh sách �äng ký (theo mâu) truóc ngày 22/11/2020 �ê Tung tâm Liên kêt 

Dào tao thong kê sô lugng, kë ho¡ch tô chúc lë (Luru ý: Sau ngàay 22/11/2020 cán bÙ tiép 

nhan ddng ký vui long thông tin dên sinh viên xem sa ãô chô ngôi và vË tri ghé tai HÙi 

treong trên website cça Trung tâm Liên kêt �ào t¡o: http:/Ictc.ctu.edu vn, �ê biêt vË trí 

cho ngoi trong buoi lë trao bàng tót nghép). 
Riêng trrong hop các �on vË có nhu câu tô chéc 18 tôt nghiêp t¡i Don vË, �ê ghi 

nhn thành tích �ào t¡o, quáng bá và t¡o thun lgi cho sinh viên và gia dinh, Trung �ai 

hoc Càn Tho van së phôi hop tô chéc thuc hiÇn theo kê ho¡ch �Á ngh/ cça �on viË. 
- Trong thoi gian 2 tuân truóe ngày to chéc lë, nêu có thông tin gi khân cåp do tinh 

hinh djch b�nh Covid-19, Truong së thóng tin són dên các �on vi �ë có công tác chuân bË. 
- Moi thãc m�c và thông tin phàn hôi xin liên hÇ Ong Nguyên Minh Tân, Trung tâm 

Liên kêt EÐào t¡o, diên tho¡i: 0292 3872 116 ho·c E-mail: nmtan@ctu.edu.vn. 

Râmong su quan tâm phôi hgp cça L�nh �¡o các �on vË liên kêt �ê công tác tô 

chéc lë trao bang tôt nghiÇp thành công tôt �ep. 
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