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                                                                                                     Người viết Điêu Thị Vân Anh 

Thực hiện quyết định 276/QĐ-ĐHTB về việc công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp 
đại học hệ chính quy và và kế hoạch 373/KH-ĐHTB về việc tổ chức lễ công bố quyết  định và trao 
bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm học 2021-2022.  Sáng ngày 21/4/2022, 
tại phòng họp 2,  trường Đại học Tây Bắc đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp 
bậc đại học, cao đẳng cho các sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp năm học 2021-2022 

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của đại diện Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, 
lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm trong nhà trường cùng 45 sinh viên được xét công nhận 
tốt nghiệp các chuyên ngành. Thành tích này chính là sự cố gắng, nỗ lực trong suốt bốn năm học 
tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Tây Bắc, đồng thời đây cũng chính là sự tri ân sâu sắc 
của các tân cử nhân dành tặng cho Quý Thầy, Cô của mình trong buổi lễ tốt nghiệp. Buổi lễ là dịp 
đánh giá quá trình thực hiện và kết quả công tác đào tạo của nhà trường, việc học tập các khóa của 
sinh viên đồng thời đây cũng là dịp để giáo dục lòng yêu nghề, ý thức nghề nghiệp cho sinh viên, 
sinh viên được bày tỏ tình cảm với thầy cô, bạn bè, nhà trường khi ra trường. 

Tại buổi lễ đại diện Đảng ủy-Ban giám hiệu đã phát biểu chúc mừng và căn dặn các sinh 
viên tốt nghiệp ra trường  

Orlasa Linthavong - K59 ĐHSP Ngữ văn đại diện các sinh viên đã phát biểu cảm nghĩ, trân 
trọng cảm ơn và kính tặng bó hoa tươi thắm tới Ban giám hiệu Nhà trường, tới các Thầy Cô giáo 
đã nhiệt tình giảng dạy và giúp đỡ các em trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường.  

 



 

 

Cuối chương trình, đại diện lãnh đạo các khoa đã lần lượt thực hiện nghi thức trao bằng 
cho tất cả các sinh viên theo chuyên ngành đào tạo. Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đã diễn ra 
trang trọng, nghiêm túc và thành công tốt đẹp. 


