TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDQP TÂY NGUYÊN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 60/QĐ-GDQP
Đắk Lắk, ngày 25 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn Đội tự quản tại
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Tây Nguyên
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TÂY NGUYÊN
Căn cứ Quyết định số : 937/QĐ-BGD&ĐT – TCCB ngày 03/03/2003 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về việc thành lập Trung tâm GDQP Tây
Nguyên trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên”;
Căn cứ hoạt động thực tiễn của Trung Tâm GDQP Tây Nguyên;
Theo đề nghị của Ông Trưởng Ban Tổng hợp;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Đội tự quản tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Tây
Nguyên gồm những sinh viên có tên dưới đây:
Stt

Họ tên

Năm
sinh

Lớp – Khóa

Số điện thoại

Chức vụ

1

Lê Ngọc Qúi

1995

Lớp Thú y K15

01636.416.543

Đội trưởng

2

Đào Trúc Quỳnh Giang

1996

Lớp Y khoa 14A1

0963.869.793

Đội phó

3

Hoàng Thị Thành

1993

01652.933.506

Đội viên

4

Nguyễn Thị Thủy

1995

Lớp SP Hóa K13

01666.314.745

Đội viên

5

Nguyễn Hồng Phước

1994

Lớp Triết học K15

01695.353.570

Đội viên

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Đội tự quản hoạt động theo quy định
(có ban hành riêng)
Điều 3: Trưởng Ban Tổng hợp. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các
sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2016.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu TT, Ban Th.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Đại tá: Nguyễn Thanh Bút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDQPAN TRƯỜNG ĐHTN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : /QĐ-GDQP

Đắk Lắk, ngày

tháng 5 năm 2017

QUY ĐỊNH
Hoạt động của Đội tự quản tại Trung tâm GDQPAN
Trường Đại học Tây Nguyên
1. Mục đích, yêu cầu
- Giúp Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên (Trung tâm) nắm tình hình,
đôn đốc, nhắc nhở học sinh sinh viên (HSSV) ở nội trú thực hiện nội quy, quy chế của Trung
tâm, có ý kiến đề xuất giải quyết các vụ việc một cách chính xác và kịp thời.
- Các thành viên đoàn kết, tích cực, tự giác thực hiện tốt kế hoạch hoạt động.
2. Nguyên tắc hoạt động
- Chịu sự chỉ đạo của Ban Giám đốc trung tâm; trực tiếp cán bộ quản lý ký túc xá và
cán bộ trực Trung tâm .
- Định kỳ mỗi tháng một lần họp (trừ trường hợp đột xuất) dưới sự chủ trì của cán bộ
Trung tâm, tổ chức trực theo lịch (có sổ ghi chép hoạt động của đội).
3. Về tổ chức
- Đội tự quản được thành lập theo quyết định của Giám đốc Trung tâm, có đội trưởng,
đội phó và các đội viên.
- Thành viên Đội tự quản là những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần
trách nhiệm và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự nguyện gia nhập đội.
4. Nhiệm vụ các thành viên
- Đội trưởng: Phân công lịch trực, kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm
vụ Trung tâm.Tổng hợp tình hình hoạt động của đội, báo cáo Ban giám đốc qua Ban tổng hợp
và cán bộ quản lý ký túc xá; chủ động tổ chức họp đội.
- Đội phó: Thay mặt đội trưởng giải quyết các công việc của đội khi đội trưởng đi
vắng hoặc khi được ủy quyền.
- Các thành viên
Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở việc HSSV thực hiện nội quy của Trung
tâm, lập biên bản những trường hợp vi phạm, tham gia trực tăng cường giải quyết các trường
hợp bất thường xảy ra.
Khi phát hiện những vụ việc nghiêm trọng nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn, lập
biên bản, thu giữ tang vật, bảo vệ hiện trường và báo cáo kịp thời với Ban giám đốc xử lí.
Nhất thiết không được tùy tiện xử lý theo ý kiến chủ quan cá nhân.
Khi làm nhiệm vụ tuyệt đối không được lợi dụng việc tự vệ làm tổn hại thân thể người khác.
5. Quyền lợi:
Được Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để đội hoạt động đạt hiệu quả.
Các thành viên trong đội được hưởng chế độ theo quy định.
6. Khen thưởng và kỷ luật :
- Những thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những sáng kiến trong công tác
đều được khen thưởng nhân dịp tổng kết năm học hoặc khen thưởng đột xuất.
- Những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy định tùy
theo mức độ nặng nhẹ bị kiểm điểm, phê bình hoặc kỷ luật.
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc
- Các Trưởng ban
- Đội tự quản
- Lưu TT, Ban TH

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Đại tá: Nguyễn Thanh Bút

