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KẾ HOẠCH 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm 2021 

 
Căn cứ Công văn số 1719/SLĐTBXH-LĐVLDN ngày 13/8/2021 của Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội Về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 
2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV; 
Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 30/6/2021 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo 
viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-TCĐN ngày 18/8/2021 của Trường về việc 
Tiếp nhận và tổ chức học tập cho học sinh - sinh viên Khóa 16, năm học 2021-
2022 và với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay 
cùng việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh;  

Trường xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, 
sinh viên” năm 2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên (HSSV) về đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ và vận dụng các quy 
chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông 
tin cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. 

- Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân 
thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, 
về công tác HSSV của Nhà trường; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022, 
quyền lợi và trách nhiệm của người học. 

- “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” tổ chức đầu khóa cho 
HSSV khóa 16 và sinh hoạt đầu năm học cho HSSV khóa 14, 15 năm 2021 phải 
được tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có đánh giá kết quả học tập và 
báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám hiệu. 

Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết 
quả rèn luyện, xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2021-2022 và xét điều 
kiện tốt nghiệp.  

- Việc tổ chức được thực hiện linh hoạt, đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 một cách tốt nhất. 

 II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA 
ĐIỂM TỔ CHỨC  

1. Đối tượng tham gia 
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Đợt 1: Tất cả HSSV các lớp khóa 16 (2021-2023, 2021-2024). 

Đợt 2: Tất cả HSSV các lớp CĐ khóa 14 (2019-2022); TC, CĐ khóa 15 
(2020-2022, 2020-2023). 

 2. Số lượng, thời gian, địa điểm thực hiện 

Đợt 1: Dự kiến 500 HSSV, được tổ chức thành hai đợt với hai hình thức. Cụ 
thể: 

- Sinh hoạt trực tuyến từ ngày 06-08/9/2021: Việc tổ chức phổ biến các nội 
dung thông tin đến HSSV trong thời gian từ ngày 06-08/9/2021 theo kế hoạch này 
sẽ thay thế cho việc tổ chức phổ biến các nội dung thông tin đến HSSV theo thời 
gian từ ngày 06-09/9/2021 của Kế hoạch 64/KH-TCĐN về tiếp nhận và tổ chức 
học tập cho học sinh - sinh viên Khóa 16, năm học 2021-2022.  

- Sinh hoạt trực tiếp ngày 27-29/10/2021 (thời gian tổ chức có thể thay đổi 
theo tình hình diễn biến dịch Covid-19 và tuyển sinh của Trường) tại Hội trường. 
Trong đó: 

+ Buổi sáng ngày 27/10/2021: Tất cả HSSV khóa 16 chưa sinh hoạt trực 
tuyến. (khoảng 300 HSSV). 

+ Buổi sáng ngày 28,29/10/2021: Các lớp CĐ khóa 16 và các lớp trung cấp 
khóa 16 thuộc khoa Du lịch-Dịch vụ, khoa CNTT&CB và lớp TC ĐCN K16 thuộc 
khoa Kỹ thuật. (khoảng 250 HSSV). 

+ Buổi chiều ngày 28,29/10/2021: Các lớp trung cấp khóa 16 thuộc khoa Kỹ 
thuật (trừ lớp TC ĐCN K16) (khoảng 250 HS). 

Đợt 2: Dự kiến: 500 HSSV; từ ngày 24/10 đến 31/10/2021; hình thức trực 
tuyến/trực tiếp (tùy tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh). 

 III. NỘI DUNG SINH HOẠT 

1. HSSV các lớp Khóa 16: Sinh hoạt chính trị đầu khóa 

1.1. Nội dung sinh hoạt trực tuyến 

- Phổ biến một số nội dung cơ bản Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung 
cấp; tiến độ đào tạo năm học 2021-2022;  

- Phổ biến một số nội dung cơ bản Quy chế Công tác HSSV; các chế độ, 
chính sách; học bổng; quy trình cấp các loại giấy tờ của HSSV; văn hóa trong giao 
tiếp và ứng xử. 

- Hướng dẫn truy cập website, e-mail HSSV, wifi của Trường; những lưu ý 
khi sử dụng, sàng lọc thông tin từ các website, ứng dụng mạng xã hội. 

- Đề án phát triển Đảng trong HSSV, các tiêu chuẩn kết nạp Đảng. 

- Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022. 

- Quy định về việc học trực tuyến. 

- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. 
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1.2. Nội dung sinh hoạt trực tiếp 

- Triển khai thông tin tới HSSV về tình hình thế giới và trong nước 6 tháng 
đầu năm 2021; tình hình an ninh xã hội, an ninh học đường trên địa bàn tỉnh; Luật 
An ninh mạng; Tình hình thực hiện Luật Giao thông đường bộ. 

- Phổ biến các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong Trường; các chế độ 
của HS DTTS theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND 
tỉnh Quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng 
nghề tỉnh Bình Thuận. 

2. HSSV các lớp CĐ Khóa 14; TC, CĐ khóa 15: Sinh hoạt chính trị đầu 
năm 

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) sinh hoạt theo lớp, gồm các nội dung: 

- Triển khai thông tin tới HSSV về tình hình an ninh xã hội, an ninh học 
đường trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện Luật Giao thông đường bộ. 

- Tiến độ đào tạo năm học 2021-2022 của Trường; kế hoạch xét tốt nghiệp 
năm học 2021-2022, điều kiện xét tốt nghiệp; quy định về học liên thông lên trình 
độ cao hơn. 

 - Quy định về các khoản thu học phí, lệ phí HSSV năm học 2021-2022. 

 - Nhắc lại một số nội dung về: Chính sách miễn, giảm học phí; học bổng, tín 
dụng, bảo hiểm y tế đối với HSSV; quy định về thực hiện văn hóa học đường trong 
HSSV; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, y tế trường học. 

 - Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022. 

 - Thông báo kết quả học tập năm 1,2; thi lại, học lại, cải thiện điểm của 
HSSV lớp chủ nhiệm;  

- Tổ chức đánh giá kết quả học tập (viết bài thu hoạch); ký cam kết không vi 
phạm pháp luật (đọc nội dung cam kết cho HSSV hiểu rõ trước khi tổ chức ký).  

(Nội dung sinh hoạt do phòng Công tác HSSV tổng hợp, đăng công văn nội 
bộ Trường và gửi về khoa để GVCN sử dụng phổ biến đến HSSV. Riêng nội dung 
Thông báo kết quả học tập năm 1, 2; thi lại, học lại, cải thiện điểm của HSSV lớp 
chủ nhiệm do GVCN tự chuẩn bị).  

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ 

STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH TIỀN 
(đồng) 

1 
Tình hình an ninh học đường - 
Phòng PA03 công an tỉnh 

Lượt 02 200.000 400.000

2 
Tình hình thực hiện Luật Giao 
thông đường bộ - Phòng CSGT 
công an tỉnh 

Lượt 02 200.000 400.000
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3 
In băng rôn treo Hội trường 
(3,5m x 1,23m) 

Tấm 01 200.000 200.000

4 Báo Bình Thuận dự và đưa tin Lượt 01 200.000 200.000

TỔNG CỘNG: 1.200.000

Bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn đồng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học 
sinh, sinh viên” năm 2021 và phân công các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Chịu trách nhiệm chính, phối hợp các đơn vị thuộc Trường tổ chức lớp 
học; tạo lớp học trực tuyến và kiểm tra, giám sát các buổi học trực tuyến; làm công 
tác tổ chức trong các buổi học trực tiếp. 

- Chuẩn bị các nội dung được phân công phổ biến cho HSSV (theo bảng 
phân công thực hiện đính kèm); chuyển bản cam kết đến Giáo viên chủ nhiệm các 
lớp; thu nhận và tổng hợp đánh giá kết quả học tập. 

- Trong đợt sinh hoạt tại Hội trường: Xây dựng sơ đồ vị trí ngồi các lớp, 
phân chia phòng học để giáo viên sinh hoạt chủ nhiệm đầu khóa học; đặt bảng 
hướng dẫn địa điểm diễn ra “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu 
khóa. 

Cử viên chức phối hợp cùng GVCN ổn định trật tự trong thời gian diễn ra 
tuần sinh hoạt công dân. 

- Phối hợp các đơn vị xây dựng đề thi, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả 
học tập tuần sinh hoạt công dân-HSSV của HSSV. 

- Tổng hợp các nội dung báo cáo từ các đơn vị; đăng website nội quy sinh 
hoạt tuần công dân - HSSV và một số nội dung cơ bản liên quan đến đợt sinh hoạt.   

- Báo cáo các đơn vị liên quan theo quy định. 

- Tạm ứng và thanh toán kinh phí tổ chức theo quy định của Trường. 

- Tham mưu Ban Giám hiệu thư mời báo cáo viên (phòng CSGT, PA03), 
Báo Bình Thuận và nắm bắt tình hình về báo cáo viên được mời. 

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai và thực hiện kế hoạch của cá nhân, 
bộ phận; báo cáo Ban Giám hiệu quá trình chuẩn bị, triển khai, kết quả thực hiện. 

- Viết tin đăng website Trường. 

2. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Đảm bảo hệ thống mạng, tốc độ đường truyền internet và các thiết bị cần 
thiết nhằm phục vụ công tác sinh hoạt trực tuyến thông suốt, hiệu quả. 

- Chuẩn bị các nội dung được phân công phổ biến cho HSSV (theo bảng 
phân công thực hiện đính kèm theo kế hoạch);  
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- Trong đợt học trực tiếp: 

+ Thiết kế, in và treo băng rôn trong Hội trường với nội dung: 

 

 

 

 

+ Chuẩn bị nước uống cho đại biểu, báo cáo viên và HSSV; thiết bị, âm 
thanh, ánh sáng, máy chiếu, máy lạnh, quạt, ghế nhựa, Hội trường, phòng học… 

- Phối hợp phòng Công tác HS-SV xây dựng câu hỏi và tổ chức kiểm tra, 
đánh giá kết quả học tập tuần sinh hoạt công dân-HSSV. 

- Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh Covid-19 khi 
tổ chức tại Hội trường. 

3. Phòng Đào tạo 

- Chuẩn bị các nội dung được phân công phổ biến cho HSSV (theo bảng 
phân công thực hiện đính kèm). 

- Phối hợp phòng Công tác HS-SV xây dựng câu hỏi và tổ chức kiểm tra, 
đánh giá kết quả học tập tuần sinh hoạt công dân-HSSV. 

4. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 

- Điều động HSSV ở Ký túc xá tham gia đầy đủ, đặc biệt là HS DTTS. 

- Chuẩn bị các nội dung được phân công và chủ động về thời gian, địa điểm 
phổ biến đến HSSV nội trú KTX Trường các nội dung theo Kế hoạch phân công. 

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra “Tuần 
sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm 2021.  

5. Các Khoa chuyên môn 

- GVCN các lớp khóa 14, 15: sinh hoạt các nội dung tại III.2 của Kế hoạch 
này;  

- GVCN các lớp khóa 16: chịu trách nhiệm phối hợp, triển khai các nội dung 
sinh hoạt trực tuyến đến HSSV lớp mình; thông báo kịp thời lịch sinh hoạt (trực 
tuyến và trực tiếp) đến HSSV; ổn định trật tự lớp mình trong các buổi sinh hoạt 
trực tiếp. (Giáo viên chủ nhiệm có lịch dạy, các Khoa đảm bảo mỗi buổi cử ít nhất 
02 viên chức phối hợp cùng phòng Công tác HS-SV giữ trật tự, danh sách gửi về 
phòng Công tác HS-SV trước ngày 24/10/2021 để có kế hoạch phân công); 

- GVCN các lớp khóa 14, 15 và khóa 16: triển khai cho HSSV ký cam kết 
không vi phạm pháp luật, gửi về phòng Công tác HS-SV sau khi kết thúc đợt sinh 
hoạt, chậm nhất vào 12/11/2021; phối hợp với phòng Công tác HS-SV triển khai 
đánh giá kết quả học tập tuần công dân-HSSV cho HSSV lớp mình; 

- Trưởng khoa chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra nhắc nhở GVCN các lớp 

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN-HỌC SINH, SINH VIÊN 
ĐẦU KHÓA - NĂM 2021 

 

Bình Thuận, ngày 27 - 29 tháng 10 năm 2021 
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thuộc Khoa trong quá trình sinh hoạt chính trị đầu năm, đầu khóa; 

6. Đề nghị Đoàn Thanh niên 

- Chuẩn bị các nội dung được phân công phổ biến cho HSSV (theo bảng 
phân công thực hiện đính kèm); 

- Phối hợp phòng Công tác HS-SV xây dựng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập tuần sinh hoạt công dân-HSSV. 

- Trong đợt sinh hoạt trực tiếp: Phối hợp với phòng Công tác HS-SV cử 02 
ĐVTN /buổi hướng dẫn HSSV Khóa 16 đến địa điểm tổ chức tuần sinh hoạt công 
dân đầu khóa, đo thân nhiệt và rửa tay (Danh sách gởi về phòng Công tác HS-SV 
trước 24/10/2021). 

Trường đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc nội 
dung kế hoạch, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc báo cáo về Trường 
(thông qua Phòng Công tác HS-SV) để Ban Giám hiệu giải quyết; tùy theo diễn 
biến tình hình dịch bệnh Covid-19, kế hoạch này sẽ được điều chỉnh, thay đổi cho phù 
hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH (b/c); 
- Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh (b/c); 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc Trường (thực hiện); 
- BCH Đoàn Trường (phối hợp); 
- Lưu: VT, CTHSSV (Bích). 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trần Thị Kim Chung 
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BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN TRONG  
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CHO HSSV KHÓA 16, NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 65/KH-TCĐN ngày 01/9/2021 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) 

 
Thời gian 

Nội dung 
Đơn vị thực 

hiện 
Địa 

điểm Buổi Giờ 

 A. SINH HOẠT TRỰC TUYẾN 

 
Tất cả các lớp Cao đẳng và Trung cấp khóa 16 (khoảng 210 HSSV) 

Ngày 06/9/2021  

Sáng 

7h30’ Ổn định lớp và sinh hoạt trước giờ học 
Các Khoa, 

GVCN 

Trực 
tuyến 

8h00’ 

Nắm bắt tình hình HSSV của lớp mình 
chủ nhiệm; 

 Triển khai đến HSSV các nội dung liên 
quan về dạy, học trực tuyến; quán triệt một 
số quy định cơ bản của trường (trang phục, 
giày dép, giờ giấc học tập, tài liệu, … ) 
công tác phòng chống dịch Covid-19 và 
triển khai, trao đổi những vấn đề liên quan 
cần thiết khác cùng HSSV 

Các Khoa, 
GVCN 

 Các lớp CĐ khóa 16 và lớp TC CNOTO K16 (số lượng 107 HSSV) 

 
Ngày 07/9/2021 (GVCN tập hợp, ổn định lớp; P ĐT, P CTHSSV, Đoàn TN, 
P HC-QT triển khai phổ biến nội dung) 

Sáng 

7h30’ 
Phổ biến một số nội dung cơ bản trong 
Quy chế đào tạo; tiến độ đào tạo năm 
học 2020-2021  

Phòng Đào tạo 
Trực 
tuyến 

9h00’ 
Phổ biến các chế độ, chính sách; học 
bổng 

Phòng Công 
tác HS-SV 

Trực 
tuyến 

Chiều 

14h00’ 
Phổ biến Quy chế Công tác HSSV; quy 
trình cấp các loại giấy tờ HSSV; văn hóa 
học đường 

Phòng Công 
tác HS-SV 

Trực 
tuyến 

15h00’ 

Chương trình Công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên năm học 2021-2022; Đề 
án phát triển Đảng trong HSSV, các tiêu 
chuẩn kết nạp Đảng 

Đại diện BTV 
Đoàn Trường 

Trực 
tuyến 
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Thời gian 
Nội dung 

Đơn vị thực 
hiện 

Địa 
điểm Buổi Giờ 

15h45’ 

Hướng dẫn truy cập website, e-mail 
HSSV, wifi của Trường; những lưu ý khi 
sử dụng, sàng lọc thông tin từ các 
website, ứng dụng mạng xã hội 

Phòng Hành 
chính - Quản 

trị 

Trực 
tuyến 

 Các lớp TC khóa 16 (trừ lớp TC CNOTO K16) (số lợng 103 HSSV) 

 
Ngày 08/9/2021 (GVCN tập hợp, ổn định lớp; P ĐT, P CTHSSV, Đoàn TN, 
P HC-QT triển khai phổ biến nội dung) 

Sáng 

7h30’ 
Phổ biến một số nội dung cơ bản trong 
Quy chế đào tạo; tiến độ đào tạo năm 
học 2020-2021 

Phòng Đào tạo 
Trực 
tuyến 

9h00’ 
Phổ biến các chế độ, chính sách; học 
bổng 

Phòng Công 
tác HS-SV 

Trực 
tuyến 

Chiều 

14h00’ 
Phổ biến Quy chế Công tác HSSV; quy 
trình cấp các loại giấy tờ HSSV; văn hóa 
học đường 

Phòng Công 
tác HS-SV 

Trực 
tuyến 

15h00’ 

Chương trình Công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên năm học 2021-2022; Đề 
án phát triển Đảng trong HSSV, các tiêu 
chuẩn kết nạp Đảng 

Đại diện BTV 
Đoàn Trường 

Trực 
tuyến 

15h45’ 

Hướng dẫn truy cập website, e-mail 
HSSV, wifi của Trường; những lưu ý khi 
sử dụng, sàng lọc thông tin từ các 
website, ứng dụng mạng xã hội 

Phòng Hành 
chính - Quản 

trị 

Trực 
tuyến 

 B. SINH HOẠT TRỰC TIẾP 

  
Sáng ngày 27/10/2021 (HSSV các lớp TC, CĐ khóa 16 chưa sinh 
hoạt trực tuyến) (số lượng khoảng 300 HSSV) 

Sáng 

7h30’ 

Giới thiệu về truyền thống, sơ đồ vị trí 
các khu vực của Trường; nội quy, quy 
định sử dụng thư viện; hướng dẫn truy 
cập website, e-mail HSSV, wifi của 
Trường; những lưu ý khi sử dụng, sàng 
lọc thông tin từ các website, ứng dụng 
mạng xã hội 

Phòng Hành 
chính - Quản 

trị 

Hội 
trường 

8h00’ 
Quy chế đào tạo; tiến độ đào tạo năm 
học 2021-2022;  

Phòng Đào tạo 
Hội 

trường 

9h00’ 

Phổ biến Quy chế Công tác HSSV; các 
chế độ, chính sách; học bổng; quy trình 
cấp các loại giấy tờ HSSV; văn hóa học 
đường  

Phòng Công 
tác HS-SV 

Hội 
trường 
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Thời gian 
Nội dung 

Đơn vị thực 
hiện 

Địa 
điểm Buổi Giờ 

10h00’ 

Chương trình Công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên năm học 2021-2022; Đề 
án phát triển Đảng trong HSSV, các tiêu 
chuẩn kết nạp Đảng 

Đại diện BTV 
Đoàn Trường 

Hội 
trường 

  

Buổi sáng ngày 28/10/2021: Các lớp CĐ khóa 16; các lớp TC 
khóa 16 thuộc khoa Du lịch-Dịch vụ, khoa CNTT&CB và lớp 
TC ĐCN K16 thuộc khoa Kỹ thuật 

 

7h30’ 

Khai mạc tuần sinh hoạt công dân năm 2021 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban 
Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc 
Trường tham dự) 

Phòng CTHS-
SV Hội 

trường 
Phát biểu khai mạc 

Đại diện 
Ban Giám hiệu 

8h00’ 

Tình hình thế giới và trong nước 6 tháng 
đầu năm 2021; tình hình an ninh xã hội, 
an ninh học đường trên địa bàn tỉnh; 
Luật An ninh mạng 

Phòng PA03 
Công an tỉnh 

Hội 
trường 

9h30’ Tình hình thực hiện Luật Giao thông  
Phòng CSGT 
Công an tỉnh 

Hội 
trường 

  
Buổi chiều ngày 28/10/2021: Các lớp trung cấp khóa 16 thuộc 
khoa Kỹ thuật (trừ lớp TC ĐCN K16)  

 

13h30’ 

Khai mạc tuần sinh hoạt công dân năm 2021 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban 
Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc 
Trường tham dự) 

Phòng CTHS-
SV 

Hội 
trường 

Phát biểu khai mạc 
Đại diện 

Ban Giám hiệu 

14h00’ 

Tình hình thế giới và trong nước 6 tháng 
đầu năm 2021; tình hình an ninh xã hội, 
an ninh học đường trên địa bàn tỉnh; 
Luật An ninh mạng 

Phòng PA03 
Công an tỉnh 

Hội 
trường 

15h30’ Tình hình thực hiện Luật Giao thông  
Phòng CSGT 
Công an tỉnh 

Hội 
trường 

Sáng  
Buổi sáng ngày 29/10/2021: Các lớp CĐ khóa 16; các lớp 
TC khóa 16 thuộc khoa Du lịch-Dịch vụ, khoa CNTT&CB 
và lớp TC ĐCN K16 thuộc khoa Kỹ thuật 
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Thời gian 
Nội dung 

Đơn vị thực 
hiện 

Địa 
điểm Buổi Giờ 

8h00’ 

GVCN các lớp Khóa 16 sinh hoạt chủ 
nhiệm đầu Khóa học: Bầu Ban cán sự 
lớp, về trang phục đến trường, thời gian 
các buổi học, thời khóa biểu, các nội 
dung khác…; Tổ chức ký cam kết không 
vi phạm pháp luật 

Các Khoa,  
GVCN các lớp 
(đọc nội dung 
cam kết trước 

khi tổ chức ký) 

Các 
phòng 

học 

09h00’ HSSV làm bài thu hoạch  
Phòng 

CTHSSV  

  
Buổi chiều ngày 29/10/2021: Các lớp trung cấp khóa 16 
thuộc khoa Kỹ thuật (trừ lớp TC ĐCN K16)  

 
14h00’ 

GVCN các lớp Khóa 16 sinh hoạt chủ 
nhiệm đầu Khóa học: Bầu Ban cán sự 
lớp, về trang phục đến trường, thời gian 
các buổi học, thời khóa biểu, các nội 
dung khác…; Tổ chức ký cam kết không 
vi phạm pháp luật 

Các Khoa,  
GVCN các lớp 
(đọc nội dung 
cam kết trước 

khi tổ chức ký) 

Các 
phòng 

học 

15h00’ HSSV làm bài thu hoạch  
Phòng 

CTHSSV  
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

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

 
  

 

NỘI DUNG BẢN CAM KẾT 

Sau khi tham gia học tập và nghiên cứu các nội dung trong “Tuần sinh hoạt 
công dân - học sinh, sinh viên” đầu khóa và sinh hoạt đầu năm học 2021-2022, với 
trách nhiệm là học sinh/ sinh viên em xin cam đoan sẽ thực hiện các điều sau: 

1. Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế về học tập và rèn luyện của cơ quan chức 
năng và của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

2. Tích cực, chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nhận thức; tham 
gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị, xã 
hội trong Trường phát động. 

3. Không tuyên truyền các nội dung chống phá Nhà nước; không in, sao 
chép, phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy, mê tín 
dị đoan; tham gia mạng xã hội (nếu có) đúng quy định và có trách nhiệm. 

4. Không tham gia biểu tình, lập hội, câu lạc bộ, tụ tập đông người và các 
hình thức hoạt động trái với quy định của pháp luật. 

5. Không sử dụng văn bằng, chứng chỉ trái pháp luật; không gian lận trong 
việc học tập, thi - kiểm tra và trong rèn luyện. 

6. Không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc, mê tín 
dị đoan, các tệ nạn khác và chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn giao thông. 

 Em xin cam kết thực hiện nghiêm những nội dung trên, nếu vi phạm em 
hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm và hình thức xử lý của Nhà trường và pháp luật./. 

 

 

 
 

 
 

 



UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH HỌC SINH (SINH VIÊN) KÝ CAM KẾT ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 

(Đính kèm nội dung) 
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      

….      

n      

 
TRƯỞNG (PHÓ) KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 


		2021-09-01T15:12:49+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Kim Chung<ttkchung@dnbt.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-09-01T15:14:55+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận<tcdn@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




