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 Kế hoạch Thực hi ện công tác b ảo đảm an ninh, tr ật tự và phong trào toa ̀n dân
bảo vệ an ninh T ổ quốc năm 2012 của Trường Đại học Nha Trang
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 14/03/12-02:04:01

.

  
Số tư liệu: 130/KH - ĐHNT
Ngày ban hành:14-03-2012
Tệp đính kèm: 130/KH - ĐHNT

Kính gửi: Các cấp Chi ủy
                  Thủ trưởng các đơn vị

Căn cứ Chỉ  thị  số:48-CT/TW  ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị  về “  tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình
hình mới”;

 Căn cứ Chỉ  thị  số 09/CT/TW  ngày 01/12/2011 của Ban bí thư về”   tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trong tình hình mới”;

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công
tác bảo đảm anh ninh, trật tực tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 Căn cứ công văn số 20/BGDDT-CTHSSV ngày 01/03/2011 về đảm bảo an
ninh trật tự trường học;.

 Căn cứ Quy chế phối  hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật  tự
trường học ký của Các trường ĐH,CĐ,TC với Công an tỉn Khánh Hòa ký ngày
14/10/2011;

 
Trường Đại học Nha Trang xây dựng  kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an

ninh, trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốctrong trường học năm 2012 .
 Xem  nội dung chi tiết  tại đây

Các tin khác

  Thông báo v/v t ổ chức Chương trình truy ền hình “T ư vấn Tuyển sinh n ăm
2012” trên sóng Truy ền hình Vi ệt Nam VTV Phú Yên

  Thông báo c ắt điện ngày 14/3 (Th ứ Tư)

  Thông báo : V/v c ấp học bổng KKHT h ọc kỳ I năm học 2011 - 2012 cho h ọc
sinh, sinh viên các khóa 50,51,52,53

  Thông báo : Đăng ký d ự tuyển đi học Đại học tại LB Nga n ăm 2012

  Lịch ki ểm kê tài s ản tại các đơn v ị năm 2011

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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