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UBND TỈNH BÌNH THUẬN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ   

Số: 18/KH-TCĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bình Thuận, ngày  07 tháng 02 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức gặp mặt học sinh, sinh viên Ký túc xá  

  đầu xuân Mậu Tuất 2018 

 

Nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp, động viên, tinh thần học sinh, sinh viên vui 
xuân mới không quên nhiệm vụ học tập và rèn luyện; nâng cao ý thức trách nhiệm 
của mỗi học sinh, sinh viên trong việc chấp hành nội quy, quy chế Ký túc xá và nhà 
trường; 

Trường xây dựng kế hoạch gặp mặt học sinh, sinh viên Ký túc xá đầu xuân Mậu 
Tuất 2018 như sau:  

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 

        - Thời gian: 18 giờ 30 phút, ngày 28/02/2018 (thứ tư). 

- Địa điểm: Căn tin Trường. 

- Thành phần tham dự: 

+ Đại diện Ban Giám hiệu: Cô Trần Thị Kim Chung - Phó Hiệu trưởng; 

+ Đại diện phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; 

+ Đại diện Ban chấp hành Đoàn Trường; 

+ Ban quản lý Ký túc xá và Bảo vệ; 

+ 252 học sinh, sinh viên nội trú. 

2. Nội dung  

Tổ chức gặp mặt học sinh, sinh viên nội trú Ký túc xá đầu xuân Mậu Tuất 2018, 

với nội dung cụ thể như sau: 

TT Nội dung Thực hiện 

1 03 tiết mục văn nghệ Đoàn Trường 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần 
Ban QLKTX&BV 

(Thầy Nguyễn Xuân Thủy) 

3 Phát biểu của đại diện Ban Giám hiệu 
Phó Hiệu trưởng 

(Cô Trần Thị Kim Chung) 

4 Sinh hoạt, giao lưu văn nghệ Ban QLKTX&BV, Đoàn Trường 
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5 Kết thúc 
Ban QLKTX&BV 

(Thầy Nguyễn Xuân Thủy) 

3. Tổ chức thực hiện  

- Ban quản lý Ký túc xá và Bảo vệ: Chịu trách nhiệm chính trong buổi sinh hoạt, 
gặp mặt, (chuẩn bị sắp xếp chỗ ngồi, bàn ghế, tập hợp HSSV…). 

- Phòng HC - QT: Chuẩn bị quà bánh, nước, phục vụ cho buổi gặp mặt; tạo điều 
kiện cho buổi gặp mặt diễn ra thuận lợi tại Căn tin. 

- Đoàn Thanh niên: Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ, âm thanh và chủ trì giao lưu 
văn nghệ cho học sinh, sinh viên. 

Trên đây là kế hoạch gặp mặt học sinh, sinh viên Ký túc xá đầu xuân Mậu Tuất 
2018, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình 
triển khai nếu có vướng mắc báo cáo về Trường (qua Ban QLKTX&BV) để xem 
xét./.  

 

Nơi nhận:                                               
- Hiệu trưởng (b/c);            

- Các đơn vị thuộc trường (thực hiện); 

- Lưu: VT, Ban QL KTX&BV (Hương).                                                                                              

                             KT. HIỆU TRƯỞNG 

                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

                              Trần Thị Kim Chung 
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