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UBND TỈNH THÁI BÌNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 141 /KH-CĐYT                   Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2020 
 

 KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN 

VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2021) 
 

I/ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Tuyên truyền sâu rộng trong sinh viên về lịch sử, truyền thống của sinh viên và 

Hội Sinh viên Việt Nam trong 71 năm qua. 

- Ôn lại những chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của Hội Sinh viên Việt 

Nam góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò đặc biệt trong sự nghiệp 

cách mạng của của Đảng và dân tộc và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước. 

- Tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động tham gia phòng, 

chống dịch bệnh Covid 19, cuộc thi tìm hiểu về truyền thống nhà trường nhân kỷ niệm 

60 năm ngày truyền thống nhà trường. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu chia sẻ giữa cựu học viên tiêu biểu với sinh viên 

đang học tập tại trường nhằm gắn kết nhà trường, các thế hệ cựu học viên và sinh viên; 

kết nối và sẻ chia, chắp cánh thành công cho các thế hệ sinh viên tương lai; giúp cho 

các sinh viên phần nào hiểu rõ hơn về ngành mà mình theo học và nắm bắt được yêu 

cầu của nhà tuyển dụng trong thị trường hiện nay; tạo cơ hội để các bạn sinh viên giao 

lưu học hỏi với các anh chị cựu học viên, những người đã có kinh nghiệm, kỹ năng 

trong cuộc sống để chuẩn bị cho mình một hành trang ý nghĩa và bổ ích. 

II/ NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: 

1. Tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn về gây mê hồi sức: 

- Thành phần: Đại tá, Tiến sỹ Tạ Đức Luận - nguyên Trưởng khoa Gây mê 

Hồi sức, Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an, phòng Công tác HSSV,  QL Đào tạo - 
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NCKH - HTQT, khoa Lâm sàng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và toàn bộ 

sinh viên khối CĐ Điều dưỡng K11. 

- Thời gian: 14h00 ngày 08/01/2021 (thứ Sáu) 

- Địa điểm: Phòng họp 2 (nhà thư viện) 

2. Chương trình Lễ kỷ niệm ngày truyền thống HSSV: 

2.1. Thời gian: 07h30 ngày 09/01/2021 (thứ Bảy) 

2.2. Địa điểm: Sân trường - nhà E (phương án 2: thời tiết xấu tổ chức tại 

phòng họp 2) 

2.3. Thành phần: Đại biểu khách mời, toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh, 

sinh viên (phương án 2: thời tiết xấu tổ chức tại phòng họp 2; thành phần dự: đại 

diện các phòng, khoa, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và ban cán sự các lớp) 

2.4. Nội dung chương trình: 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Ôn lại ý nghĩa ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam 09/01; 

- Trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu về trường; 

- Khen thưởng các cá nhân có thành tích tham gia phòng chống dịch Covid 19; 

- Giao lưu của cựu học viên tiêu biểu với nhà trường; 

- Phát biểu của lãnh đạo trường; 

- Bế mạc. 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp:  

Chuẩn bị đáp ứng đầy đủ hội trường, sân khấu, trang trí khánh tiết, hệ thống 

âm thanh, máy chiếu, giấy mời, phương tiện đưa đón đại biểu khách mời.  

2. Phòng Công tác học sinh, sinh viên: 

Tham mưu xây dựng kế hoạch, thông báo kế hoạch cho giáo viên chủ 

nhiệm, cố vấn học tập triển khai đến các lớp sinh viên, chuẩn bị nội dung điều 

hành chương trình, phần thưởng, giấy khen cho sinh viên. 

3. Phòng QLĐT - NCKH - HTQT: 

Xếp lịch trên thời khóa biểu chung cho các khối lớp 
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4. Các phòng, khoa: 

Phối hợp tuyên truyền, phát động tổ chức, thông báo cho cán bộ giảng viên 

tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

5. Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập: 

Phổ biến kế hoạch đến các lớp sinh viên; tập trung, quản lý sinh viên tham 

dự chương trình. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày truyền 

thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 

09/01/2021). Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các bộ phận chủ động, nghiêm 

túc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch./. 

 

 

Nơi nhận:                      

- UBND tỉnh; 

- Sở LĐTBXH; 

- BGH, các phòng, khoa;  

- Tổ truyền thông; 

- Lưu VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 

 

 

 Nguyễn Đình Trọng  

 


