TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRUNG TÂM GDQP TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ TIỂU ĐỘI, TRUNG ĐỘI
DO SINH VIÊN KIÊM NHIỆM

Caùn boä tieåu ñoäi, trung ñoäi do sinh vieân kieâm nhieäm, ñöôïc Ban Ñaøo
taïo vaø quaûn lyù sinh vieân boå nhieäm trong töøng ñôït hoïc, coù caùc nhieäm vuï:
1- Chòu traùch nhieäm toå chöùc quaûn lyù, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng cuûa
tieåu ñoäi, trung ñoäi trong quaù trình hoïc taäp, reøn luyeän, coâng taùc, phong traøo
vaø caùc hoaït ñoäng khaùc.
2- Naém chaéc keá hoaïch trong ngaøy, tuaàn ñeå ñoân ñoác, nhaéc nhôû ñôn vò
thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñöôïc giao; duy trì, kieåm tra caùc cheá ñoä trong ngaøy,
tuaàn theo quy ñònh cuûa Trung taâm vaø Nhaø tröôøng.
3- Tröïc tieáp phaân coâng nhiệm vụ (canh gaùc, tröïc phoøng ôû, veä sinh
KTX, giaûng ñöôøng, mang vật chất, nước uống...).
4- Kieåm tra, baùo caùo quaân soá tröôùc khi hoïc taäp, coâng taùc; tham gia
giao ban hàng ngày; duy trì tiểu đội, trung đội giao ban, sinh hoaït theo quy ñònh.
5- Theo doõi coâng taùc thi ñua, khen thöôûng, kyû luaät; theo doõi, duy trì
chaám ñieåm chuyeân caàn cuûa caùc thaønh vieân trong ñôn vò; giuùp ñôõ caùc học
vieân coù hoaøn caûnh khoù khaên; chæ huy ñôn vò thöïc hieän caùc nhieäm vuï khaùc khi
ñöôïc giao.
NHIỆM VỤ CỦA TRỰC NHẬT

Tröïc nhaät do sinh vieân luaân phieân ñaûm nhieäm, do caùn boä tieåu ñoäi, trung
ñoäi phaân coâng, coù nhieäm vuï:
1- Ñaûm nhieäm coâng taùc veä sinh trong khu vöïc ñöôïc phaân coâng nhö
nhaø ôû, haønh lang, giaûng ñöôøng....
2- Chuaån bò giaûng ñöôøng nhö: phöông tieän aâm thanh, baûng, phaán, veä
sinh; tắt ñieän, ñoùng cöûa khi keát thuùc buổi hoïc.
3- Giuùp tröïc ban thöïc hieän nhieäm vuï trực và hoaøn thaønh caùc nhieäm
vuï khaùc khi ñöôïc phaân coâng.
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
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NHIỆM VỤ CỦA TRỰC BAN NỘI VỤ
Tröïc ban noäi vuï do sinh vieân laøm caùn bộ trung đội kieâm nhieäm luaân phieân ñaûm
nhieäm trong thôøi gian từ 16h30 ngaøy hoâm trước ñeán 16h30 hôm trực. Coù caùc nhieäm vuï sau:
1- Giuùp Ban Giaùm ñoác, Caùn boä tröïc Trung taâm duy trì keá hoaïch coâng taùc
trong ngaøy; truyeàn ñaït caùc chæ thò, meänh leänh cuûa ngöôøi chæ huy ñeán caùc tieåu ñoäi,
trung ñoäi ñeå thöïc hieän.
2- Phải mang mặc trang phục đúng quy định, nắm vững lịch coâng taùc trong
ngaøy ñeå duy trì, kieåm tra theo thôøi gian bieåu.
3- Naém tình hình moïi maët trong ñôn vò, baùo caùo Caùn boä tröïc Trung taâm ñeå
kòp thôøi giaûi quyeát caùc söï vieäc xaûy ra trong ngaøy; ñoùn tieáp, höôùng daãn khaùch ñeán
lieân heä coâng taùc taïi ñôn vò.
4- Kiểm tra bộ phận canh gaùc tuần tra, bảo đảm an toàn khu vực Trung tâm
và thực hiện nhiệm vụ khác được giao; phaân coâng một sinh vieân tröïc nhaät ñeå giuùp
tröïc ban trong thôøi gian tröïc.
5- Haèng ngaøy theo dõi, kiểm tra, duy trì chaám ñieåm thi ñua veà quaân soá,
noäi vuï, taùc phong, veä sinh... toång hôïp tình hình ghi vaøo soå nhaät kí; thoâng baùo
cho caùn boä trung ñoäi, tröïc ban ngaøy keá tieáp vaø tieán haønh giao ban theo quy ñònh.
NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN CANH GÁC

Boä phaän canh gaùc do sinh vieân ñang hoïc taïi Trung taâm luaân phieân ñaûm
nhieäm, ñöôïc Tröïc ban phaân coâng, tröïc tieáp ñieàu haønh; döôùi söï kieåm tra, giaùm
saùt cuûa Ban Giaùm ñoác vaø Caùn boä tröïc Trung taâm, coù caùc nhieäm vuï:
1- Tuaàn tra, canh gaùc baûo ñaûm an toaøn trong khu vöïc cuûa Trung taâm (caû
con ngöôøi vaø taøi saûn); theo doõi, ghi soå nhaät kyù canh gaùc soá ngöôøi ra vaøo Trung
taâm trong ca gaùc ñöôïc ñaûm nhieäm.
2- Kieåm tra, nhaéc nhôû hoïc vieân chaáp haønh cheá ñoä ra vaøo Trung taâm, cheá
ñoä nguû nghæ ban ñeâm vaø tröôùc baùo thöùc buoåi saùng, khoâng ñeå xaûy ra oàn aøo, maát
traät töï, maát an toaøn trong khu vöïc nhaø ôû cuûa sinh vieân.
3- Moãi ca gaùc ít nhaát coù 2 học viên, ñaûm nhieäm khoâng quaù 02 tiếng trong
moät ca; khi baøn giao ca vaãn phaûi coù ngöôøi ôû vò trí canh gaùc; thôøi gian thöïc hieän
nhieäm vuï töø 19h00 hoâm tröôùc ñeán 05h30 hoâm sau.
Khi coù caùc tình huoáng ñoät xuaát xaûy ra, kòp thôøi baùo caùo tröïc ban, Caùn boä
tröïc Trung taâm giaûi quyeát.
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

