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I<E HOACH 
Tham gia Cuc thi tri•ic tuyên "Biên cu'ong To quôc tôi" 

Can cü' Cong van s 1446-CV/DUK ngãy 13/10/2021 cIa Dãng üy Khi 

các trlrng Di h9e, Cao ding Ha Ni v vic trin khai Cuc thi trirc tuyn tim 

hiu "Biên euang To quc tOi"; 

Dãng üy nhà tru'ng ban hành ké hoch tharn gia cuôc thi, cu th nhu' sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 

- Tuyên truyn, khng djnh thäng li cüa nhüng chü truong, du'ông 1i và 

nhUng n lirc, thành tlru cüa Dâng, Nhà nuó'c, cüa các dja phucing trong vic 

triên khai Chin 1uçc bào v biên giói quôc gia, Lut Biên phông Viêt Narn, 

Nghj quyt Di hi XIII cüa Dãng; xây dirng tuyên biên gi9i quc gia trên dt 

Iin hôa bInh, hu nghj, hcip tác, phát triên; bão v vü'ng chäc biên cuong eüa To 

quc, gict vü'ng môi truông hOa bInh, n djnh, an ninh, trât ti, an toàn xã h 

du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thi dich. 

- Cuc thi thçrc sr là d9t sinh hot chInh tn, xä hi Sau rng vói s1x than 

gia, hu'&ng irng eüa can bô, dàng viên, giáng viên, sinh viên. 

- Nâng cao nhin thiic, thic trách nhim cüa can bô, dáng viên, sinh viên 

nhà tru'ng ye chü quyên biên giói läith thO và nhim vi báo v T quc trong 

tInh hInh imii. 

II. THANH PHAN 

1. Ban To chü'c 

- D/e Lé Hcng Quân Phó BI thu Dàng iLiy Truó'ng ban 

- Dic Truong Thj Thanh Hoài BI thu Doàn TN Uy viên 

- D/c Nguyen Thj Thu Huong DUV, BT Chi bô Uy viên 

- Die Trân Ng9e Khánh DUV, BT Chi b Uy viên 

- Die Vu Thj I-lông Van BT Chi b LLCT-PL Uy viên 

- Die Nguyen Luong Thânh TT Van phông Dãng üy Uy viên 

- Die HuS'nh  Nht Minh CV Van phông Dâng üy Uy viên 

2. Bôi tuy'ng tham gia 

- Dàng viên, viên ehirc dang cOng tác tti truàng. 

- Sinh vién dang h9c tp tti truing. 
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III. THOI ClAN 

- Vông thi tuân: Den hêt ngày 01/1 1/202 1. 

- Vông bàn kM: Tháng 11/2021. 
- Vng chung kêt: Tháng 11/2021 (diii kièn). 

IV. HINH THYC, THE LE 

- Hinh thrc: Tri'c tuyên 

- Th 1: Co van bàn g1ri kern 

- Dithng link cuc thi: http://www.biencuongtoquoe.vn   

V.TO CHI5C THU'C HIN 

1. Vn phông Thing ily 

- Du rni trin khai, tong hpp tInh hInh, kêt qua tham gia cuc thi. 

- PhOi hçip vó'i các dan vj lien quan trong cong tác tuyên truyn v cuc thi. 

2. Các Chi ho: CTSV — Y tê, TT TT&QHCC, LLCT-PL 

- Chi b CTSV — Y t: Thông tin v cuc thi dn sinh viên trén h thng 

di hçc din tii'r, rning xã hi. 

- Chi b TT TT&QHCC: Tuyên truyn ye ctic thi trên webs ite. 

- Chi b LLCT-PL: Phi hgp thông tin v cuôc thi dn sinh viên 

3. Chi üy các Chi bô 

- Tuyên truyên, phO biên v cuc thi tii I 00% can bô, dàng vién, sinh viCn 

cüadcynvi. 

- Don dc, hu'ing dan 1 00% can b, dãng viên, sinh viên cüa dan v tharn 

gia cuc thi tun (ti thiêu 01 !ãn/ngu'ô'i). 

- Báo cáo tInh hInh triên khai, két qua tharn gia cuc thi (qua Van phông 7 

Dàng üy) truóc ngày 05/1 1/2021. 

Luti y: Khi dãng k tài khoàn trën website cuc thi, kê khai diiing cac nôi 

dung sau: Tinh/TP: Ha Ni, Qun/Huyn tr1ic thuc: Bc Tir Liêrn, Dia chi 

thung tr1i: Dti h9c Cong nghip Ha Ni. 

4. Boàn Thanh niên 

- Tuyên truyên ye cuc thi trén các kênh thông tin cüa Doàn — Hôi. 

Noi nhân: 
- Các Clii bo; 
- Luu VP. 
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