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KẾ HOẠCH 
Tổ chức đón Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 

cho học sinh, sinh viên nội trú 
  

Thực hiện Thông báo số 60/TB-TCĐN ngày 12/12/2016 của Trường về việc 
nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 ; 

Căn cứ danh sách học sinh, sinh viên đăng ký ở lại Ký túc xá vào dịp Tết 
nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; 

Nay, Trường lập kế hoạch tổ chức đón Tết cho học sinh, sinh viên nội trú 
như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Tạo không khí vui tươi, ấm cúng, động viên tinh thần cho học sinh, sinh 
viên không có điều kiện về quê trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 

- Việc tổ chức đón Tết phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm và an toàn. 

2. Thời gian, địa điểm và số lượng 

- Thời gian: 20h00’ ngày 27/01/2017 (nhằm ngày 30 Tết). 

- Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Ký túc xá & Bảo vệ. 

- Số lượng: 04 học sinh, sinh viên đăng ký ở lại Ký túc xá, trong đó có 01 
nam và 03 nữ. 

- Thành phần tham gia: Đại diện Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Ban 
Quản lý Ký túc xá & Bảo vệ, Ban chấp hành Đoàn Trường. 

3. Hình thức tổ chức 

Tổ chức sinh hoạt tập trung, chúc Tết học sinh, sinh viên. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Ký túc xá & Bảo vệ, Ban chấp hành Đoàn 
Trường tổ chức đón Tết cho học sinh, sinh viên. 

4.2. Phòng Hành chính - Quản trị 

Chuẩn bị bánh, kẹo, nước ngọt cho học sinh, sinh viên đón Tết. 



4.3. Ban Quản lý Ký túc xá & Bảo vệ 

- Bố trí phòng ở cho học sinh, sinh viên. 

- Tăng cường công tác trực bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, 
sinh viên ở lại đón Tết. 

4.4. Đoàn Trường 

Cử đại diện Ban chấp hành Đoàn Trường phối hợp Phòng Công tác Học sinh 
- Sinh viên, Ban Quản lý Ký túc xá & Bảo vệ tổ chức đón Tết cho học sinh, sinh 
viên. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đón tết Đinh Dậu năm 2017 cho học sinh, sinh 
viên ở lại Ký túc xá, đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                   KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng (báo cáo);        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Thầy Ích - Phó Hiệu trưởng (phối hợp);      
- Các đơn vị thuộc trường (thực hiện);        
- Đoàn Trường (phối hợp); 
- Lưu: VT, CTHSSV. 

                    
     Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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