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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức  
và người lao động năm 2018 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 
09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành 
chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động, phong trào thi đua năm 
2017 và bàn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, phương hướng thi đua năm 2018. 

3. Đảm bảo công tác phối hợp giữa BCH Công đoàn cơ sở Trường với Ban 
Giám hiệu trong quá trình chỉ đạo triển khai tổ chức Hội nghị đạt kết quả tốt.  

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30, ngày 02/02/2018 (thứ sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

3. Thành phần: Tất cả công chức, viên chức và người lao động (Nam: áo sơ 
mi, thắt caravat; Nữ: áo dài). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BCH Công đoàn  

- Chuẩn bị báo cáo Công khai tài chính công đoàn năm 2017. 

- Chuẩn bị công tác khen thưởng năm 2017 cho đoàn viên công đoàn và người 
lao động. 

- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân xây dựng dự thảo báo cáo tình hình hoạt 
động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

- Xây dựng Nghị quyết Hội nghị CC-VC-NLĐ năm 2018. 

2. Phòng Tổ chức-Tổng hợp 

- Tham mưu dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua 
năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, phong trào thi đua năm 2018. 

- Triển khai đăng ký thi đua và tổng hợp nội dung đăng ký thi đua năm 2018 
vào sổ để ký giao ước thi đua. 

- Chủ trì công tác tổ chức. 
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3. Phòng Hành chính-Quản trị 

- Chuẩn bị Hội trường, trang trí khẩu hiệu, nước uống; in giấy khen (cử người 
bưng khay phát thưởng), tiệc liên hoan phục vụ Hội nghị (nếu có). 

- Trang trí khẩu hiệu: 

HỘI NGHỊ 

CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 

Bình Thuận, ngày 02 tháng 02 năm 2018 

4. Phòng Tài vụ  

Công khai tài chính, thu nhập và các chế độ khác có liên quan đến viên chức, 
người lao động. 

5. Các đơn vị thuộc Trường 

- Phối hợp với Phòng TC-TH tổng hợp các số liệu liên quan khi có yêu cầu. 

- Trưởng/phụ trách các đơn vị triển khai cho viên chức, người lao động 
nghiên cứu các dự thảo báo cáo để tham gia góp ý kiến trong Hội nghị. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 07h30-07h35 

- Ổn định tổ chức; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần 
tham dự. 

Trưởng Phòng TC-TH 
(Trương Quốc Tuấn) 

 

 2 07h35-07h40 

- Thông qua chương trình Hội nghị. 

- Giới thiệu thành phần chủ trì, thư ký Hội 
nghị:  
- Đoàn chủ tịch: 
+ Đ/c Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ, 
Hiệu trưởng. 
+ Đ/c Nguyễn Hữu Ích, Chủ tịch Công 
đoàn, Phó Hiệu trưởng. 

- Ban thư ký: 

+ Lê Thị Như Ý, chuyên viên Phòng Tổ 
chức-Tổng hợp; 
+ Đồng Thị Phương Duyên, cán sự Phòng 
Đảm bảo-Chất lượng. 

3 07h40-08h10 

Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua tóm tắt 
dự thảo: Báo cáo tình hình hoạt động trong 
năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2018. 

Chủ tịch CĐCS 

Nguyễn Hữu Ích 
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TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

4 08h10-08h20 

Thông qua tóm tắt Báo cáo tình hình hoạt 
động trong năm 2017 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2018 của Ban TTND 

Trưởng ban TTND 

(Trần Văn Châu) 

5 08h20-09h20 Thảo luận Hiệu trưởng 

6 09h20-9h35 Giải lao 
 

7 9h35- 10h00 

Công khai tài chính năm 2017 của Trường 

Trưởng phòng  

Tài vụ 
 (Cao Thị Thu Huyên) 

Công khai tài chính năm 2017 của Công 
đoàn 

Kế toán Công đoàn 

(Mai Thị Vân Anh) 

8 10h00-10h30 
Khen thưởng Công tác: Đảng, chính quyền 
và Công đoàn năm 2017. 
 

Đảng  

(Nguyễn Xuân Thủy) 

Công đoàn 

(Nguyễn Văn Trung) 

Chính quyền 

(Trương Quốc Tuấn) 

9 10h30-10h45 Ký giao ước thi đua Phòng TC-TH 

10 

10h45-11h30 

Kết luận Hội nghị  Hiệu trưởng 

11 Thông qua Nghị quyết Hội nghị Thư ký 

12 Bế mạc Hội nghị 
Trưởng Phòng TC-

TH- 

(Trương Quốc Tuấn) 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động 
năm 2018, đề nghị các bộ phận có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (báo cáo); 
- CĐVC tỉnh (báo cáo); 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vi thuộc Trường; 
- Đoàn thể trực thuộc Trường; 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, HCQT (Châu). 
 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

 
Nguyễn Thanh Tâm 
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