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KẾ HOẠCH 

Về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền về biển, đảo  

và thu hút xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam 

 

Căn cứ công văn số 396/SGD&ĐT-GDCN ngày 02/3/2016 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Bình Thuận về việc “phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân 

tổ chức tuyên truyền về biển, đảo và thu hút xây dựng Hải quân nhân dân Việt 

Nam” trong  học sinh, sinh viên. 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao ý thức cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong việc thực hiện 

cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo; đồng thời giáo dục HSSV truyền 

thống vẻ vang của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, hiểu rõ hơn về chức 

trách nhiệm vụ của chiến sỹ hải quân, góp phần tuyên truyền về chủ quyền biên 

giới, hải đảo; 

- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong HSSV toàn trường với phong trào 

hướng về biển đảo thân yêu; 

- HSSV toàn trường tham gia với tinh thần tự giác, tự nguyện, có trách 

nhiệm cao, góp phần thực hiện tốt phong trào hướng về biển đảo thân yêu do 

Trường và Đoàn Thanh niên phát động. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2016. (Thứ bảy) 

- Địa điểm: Hội trường.  

- Đối tượng: Giáo viên giảng dạy các môn chính trị, lịch sử, văn học và Ban 

cán sự, BCH đoàn các lớp. 

III. BÁO CÁO VIÊN 

Đại diện Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân. 

IV. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Tuyên truyền về biển, đảo và thu hút xây dựng Hải quân nhân dân Việt 

Nam. 

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức – Hành chánh – Quản trị 

Bố trí phòng nghỉ, chuẩn bị âm thanh, máy chiếu, hội trường phục vụ buổi 

tuyên truyền. 
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2. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên  

Liên hệ, đón báo cáo viên, tham mưu giấy mời, tổ chức và điều hành buổi 

tuyên truyền. 

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính  

Tham mưu, đề xuất kinh phí thực hiện (Nếu có). 

4. Các Khoa chuyên môn, Đoàn trường 

Đảm bảo số lượng Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn tham gia buổi 

tuyên truyền đầy đủ, phân công GVCN phối hợp với Phòng Công tác Học sinh – 

Sinh viên giữ trật tự trong buổi tuyên truyền. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện việc “phối hợp với Bộ Tư lệnh 

vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền về biển, đảo và thu hút xây dựng Hải quân 

nhân dân Việt Nam”, đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc và 

hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- HT (b/c); 
- PHT Ích (Phối hợp); 
- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 

 - Lưu: VT, CTHSSV. 
  

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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