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Số: 02/TB-CTHSSV Bình Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 

Về việc ký cam kết không tàng trữ, buôn bán, vận chuyển,  

sử dụng trái phép các loại pháo và chất gây nổ 

 

 

 Thực hiện Công văn số 3554/BCĐ-CAT, ngày 19/12/2017 của Ban chỉ đạo 

tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ&PCTP, TNXH về việc triển khai, thực 

hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; 

Nhằm tăng cường bảo đảm tình hình an ninh trật tự, nâng cao nhận thức 

trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền không để 

xảy ra trường hợp học sinh, sinh viên (HSSV) tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử 

dụng trái pháp luật các loại pháo, chất gây nổ thời gian trước, trong và sau Tết 

nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.  

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên tổ chức ký cam kết không tàng trữ, 

buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo, chất gây nổ trước, trong và sau Tết 

nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho HSSV các lớp (theo mẫu ký   cam kết đính 

kèm). Giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp triển khai cho HSSV ký cam kết và 

gửi về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên hạn cuối vào ngày 12/01/2018.  

Đề nghị các Khoa chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Các Khoa (phối hợp); 

- Lưu: CTHSSV (Thọ). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

Trần Thị Thu Nga 
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DANH SÁCH KÝ CAM KẾT KHÔNG TÀNG TRỮ, BUÔN BÁN,  

VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CÁC LOẠI PHÁO VÀ CHẤT GÂY NỔ 

 

KHOA:…………………………………………….  

LỚP:………………………………………………. 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Họ và tên cha (mẹ) 

Địa chỉ thường trú 

(Ghi rõ số nhà, tên đường, thôn, khu 

phố…) 

Ký tên 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

…      

n      

 

 
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG (PHÓ) KHOA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 




