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SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ  HỘI TIỀN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP GÒ CÔNG 

 

Số: 01/TB-TCGC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tiền Giang, ngày 05  tháng 01  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh niên khoá 2018 – 2020 
 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; 

Được sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường về việc tổ chức Lễ tổng 

kết, phát bằng tốt nghiệp cho học sinh niên khoá 2018 - 2020.Nay nhà trường 

thông báo đến các em học sinh về tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp gồm các nội 

dung như sau: 

- Thời gian và địa điểm: 

+ Lúc 7
h
30phút  ngày 24/01/2021 (chủ nhật).  

+ Địa điểm: Trường Trung cấp Gò Công. 

- Thành phần tham dự: 

Học sinh đỗ tốt nghiệp niên khoá 2018 – 2020 (216 học sinh). 

- Đồng phục tham gia dự lễ tốt nghiệp: Mặc đồng phục của trường. 

* Lưu ý: 

Học sinh liên hệ phòng đào tạo để đăng ký thuê đồ lễ phục và nhận bằng tốt 

nghiệp trước ngày thứ 3 (13/01/2021).  

+ Thuê đồ lễ phục: 50.000 đồng/ học sinh.  

+ Bìa bằng tốt nghiệp: 50.000 đồng/ học sinh. 

- Học sinh có mặt tại phòng đào tạo trước 30 phút ngày 24/01/2021 để nhận 

đồ lễ phục. 

Trên đây là thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh hệ trung 

cấp niên khoá 2018 - 2020 của trường Trung cấp Gò Công. Đề nghị cán bộ giáo 

viên và học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo./. 

Nơi nhận:                HIỆU TRƯỞNG  
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa;     

- Lưu: VT.          
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