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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động  

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  năm 2016 

 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 19/01/2015 của Chi bộ “về Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2015”. Nay, Trường lập kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu, rộng đến 

viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên toàn Trường. 

 - Giáo dục truyền thống yêu nước, yêu nghề, yêu Trường, ý thức trách nhiệm 

của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tính tự giác, tích cực tham gia 

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững trật tự, an toàn 

xã hội trong tình hình mới. 

 - Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016 

phải được chuẩn bị kỹ, nghiêm túc và trang trọng. 

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: Bắt đầu lúc 16h00’ ngày 27/11/2015 (thứ sáu). 

 - Địa điểm: Sân chào cờ, Trường Cao đẳng nghề. 

 III. NỘI DUNG 

  Tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức cho viên 

chức, người lao động, học sinh, sinh viên ký giao ước thi đua thực hiện tốt các nội 

quy, quy chế và xây dựng Trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016. 

 IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

 - Làm công tác tổ chức Lễ phát động. 

 - Tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt 

các nội quy, quy chế và xây dựng Trường đạt  chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” 

năm 2016. 
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 - Chuẩn bị Sổ ký giao ước thi đua cho đại diện các đơn vị thuộc Trường, các 

tổ chức đoàn thể, đại diện các lớp. 

 - Điều hành đội hình hát Quốc ca tại Lễ phát động. 

 - Chọn viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên phát biểu hưởng ứng 

phong trào. 

- In tài liệu cung cấp cho đại biểu, phóng viên báo, đài Phát thanh truyền 

hình, cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận dự và đưa tin. 

- Viết tin đăng website Trường. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 

- Bố trí, sắp xếp bàn ghế, nước uống phục vụ đại biểu, thiết bị âm thanh phục 

vụ Lễ phát động. 

 - Tham mưu Ban Giám hiệu mời đại diện lãnh đạo Phòng PA83, PV28 Công 

an tỉnh, cán bộ phụ trách địa bàn Trường 02 đơn vị nói trên, đại diện Công an 

Phường Phú Tài, phóng viên Báo, đài PTTH Bình Thuận dự, đưa tin. 

 - Cử viên chức đón, tiếp khách và mời nước đại biểu.  

 - Cử viên chức ghi hình Lễ phát động để làm tư liệu. 

 - Chọn bài hát phù hợp phát trên loa phát thanh trường trước giờ làm Lễ phát 

động. 

 - Lập danh sách và tổ chức cho viên chức, người lao động ký giao ước thi 

đua thực hiện tốt nội quy, quy chế và xây dựng Trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh trật tự” sau Lễ phát động.  

- In khẩu hiệu và treo trước sảnh sân trường và chạy bản điện tử tiền sảnh nội 

dung: 

LỄ PHÁT ĐỘNG 

PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2016 

Bình Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2015 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 Chuẩn bị kinh phí chi phục vụ Lễ phát động theo thực tế. 

 4. Ban Quản lý Ký túc xá – Bảo vệ  

Huy động học sinh, sinh viên nội trú Ký túc xá tham gia đầy đủ. 

 5. Các Khoa chuyên môn, GVCN các lớp 

 - Chủ động sắp xếp lịch giảng dạy để giáo viên và học sinh, sinh viên tham 

dự Lễ phát động. 
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  - GVCN các lớp huy động HSSV tham gia Lễ phát động, cử đại diện HSSV 

lớp mình ký cam kết giao ước thi đua, giữ trật tự trong thời gian diễn ra Lễ phát 

động. 

- Sau Lễ ký kết, GVCN tiếp tục cho HSSV ký giao ước thi đua gửi về phòng 

Công tác HS-SV chậm nhất ngày 30/11/2015; Đồng thời phối hợp Phòng Công tác 

Học sinh - Sinh viên ổn định trật tự trong Lễ phát động. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc”  năm 2016 đề nghị các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (báo cáo); 

- Cô Hạnh Phó hiệu trưởng (phối hợp); 

- Các đơn vị thuộc Trường (thực hiện); 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ích 
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