
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                        Độc  lập -Tự  do-Hạnh  phúc                                                                        

           Số: 17/KH-TCĐN                            Bình Thuận, ngày  10  tháng 02 năm 2017 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động 
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và 

“Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017 
 

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/CB ngày 19/01/2017 của Chi bộ “về Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ năm 2017”; Kế hoạch số 10/KH-TCĐN ngày 20/01/2017 về việc triển khai 
thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017; Hưởng ứng phong 
trào “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp tết Nguyên đán hàng năm và hướng 
đến kỷ niệm 05 năm ngày nâng cấp từ Trường Trung cấp nghề lên Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận (02/3/2012 - 02/3/2017).  

Nay, Trường lập kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc” và “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017 như sau:  
 I. Mục đích, yêu cầu 
 - Triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu, rộng đến 
toàn thể viên chức, người lao động (VC, NLĐ) và học sinh, sinh viên (HS,SV) 
toàn Trường. 
 - Giáo dục truyền thống yêu nước, yêu nghề, yêu Trường, ý thức trách 
nhiệm của VC, NLĐ và HS,SV tính tự giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong tình 
hình mới, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong năm 2017. 
 - Tổ chức “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” là hành động thiết thực góp phần 
vào phong trào trồng cây, phủ xanh đất trống, tạo cảnh quan “Xanh-Sạch-Đẹp” cho 
Trường.  
 - Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động, 
phòng chống cháy nổ của VC, NLĐ và HS,SV trong toàn Trường. Qua đó tuyên 
truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong VC, NLĐ và HS,SV thấy được 
tầm quan trọng của việc trồng cây xanh gắn liền với mục đích bảo vệ môi trường 
và xã hội. 

 - Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Tết trồng 
cây nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017  phải được chuẩn bị kỹ, nghiêm túc và trang trọng. 

 II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 
* Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng nghề. 
1. Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: 
- Thời gian: Vào lúc 13h30’ ngày 24/02/2017. 
- Thành phần tham gia: Toàn thể viên chức, người lao động và đại diện 

HS,SV là Ban cán sự, Ban chấp hành Chi đoàn các lớp. 
- Khách mời: Đại diện lãnh đạo Phòng PA83, PV28 Công an tỉnh; đại diện 

Công an Phường Phú Tài. 
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2. Lễ phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”: 
- Thời gian: Vào lúc 15h05’ ngày 24/02/2017. 

 - Thành phần tham gia: Toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh 
viên trong toàn trường. 

 III. NỘI DUNG 
 1. Phát động phong trào và tổ chức cho VC, NLĐ và HS,SV ký cam kết giao 
ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng Trường đạt tiêu chuẩn 
“An toàn về an ninh trật tự”. 

 2. Phát động phong trào và tổ chức cho VC, NLĐ và HS,SV trồng cây xanh 
trong khuôn viên Trường. 

 IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
 1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 
 - Làm công tác tổ chức Lễ phát động 
 - Tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt 
các nội quy, quy chế và xây dựng Trường đạt  chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” 
năm 2017. 
 - Chuẩn bị Sổ ký giao ước thi đua cho đại diện các đơn vị thuộc Trường, các 
tổ chức đoàn thể, đại diện các lớp. 
 - Chọn và điều hành đội hình hát Quốc ca tại Lễ phát động. 
 - Chọn đại diện viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên phát biểu 
hưởng ứng phong trào (Bài phát biểu hưởng ứng gửi về thầy Nguyễn Hữu Ích - 
Phó hiệu trưởng để xét duyệt thời gian chậm nhất đến ngày 22/02/2017). 

- Cung cấp tài liệu cho đại biểu, phóng viên báo, đài Phát thanh truyền hình 
tỉnh Bình Thuận dự và đưa tin. 

- Viết tin tất cả các hoạt động đăng Website Trường. 
2. Phòng Hành chính - Quản trị 
- Lập dự trù: Kinh phí bồi dưỡng đại biểu và báo đài đến dự lễ và đưa tin; 

kinh phí mua cây giống, phân bón, cây chống,… phục vụ việc trồng cây và thực 
hiện thanh quyết toán theo đúng quy định. 

- Phân chia khu vực trồng cây và cây cho các đơn vị. 
- Bố trí, sắp xếp bàn ghế, nước uống phục vụ đại biểu, thiết bị âm thanh 

phục vụ Lễ phát động. 
- Cử viên chức ghi hình Lễ phát động để làm tư liệu. 
- Chạy bảng điện tử từ ngày 20/02/2017 đến hết ngày 24/02/2017 với nội 

dung: Lễ Phát động các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Tết 
trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017. 

- Khẩu hiệu trang trí tại Hội trường: 
 

LỄ PHÁT ĐỘNG  
PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC  

và TẾT TRỒNG CÂY NHỚ ƠN BÁC HỒ NĂM 2017 

Bình Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2017 
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- Cử viên chức đón, tiếp khách và mời nước đại biểu.  

 - Chuẩn bị kinh phí bồi dưỡng phóng viên báo, đài, khách mời. 
 - Chuẩn bị 02 cây trồng để trao đại diện các đơn vị thuộc Trường trong Lễ 
phát động. 
 - Kiểm tra, nghiệm thu các khu vực thực hiện trồng cây. 

3. Phòng Tổ chức - Tổng hợp 
 - Tham mưu Ban Giám hiệu mời đại diện lãnh đạo Phòng PA83, PV28 Công 
an tỉnh, cán bộ phụ trách địa bàn Trường 02 đơn vị nói trên, đại diện Công an 
Phường Phú Tài, phóng viên Báo, đài PTTH tỉnh Bình Thuận dự, đưa tin. 
 - Lập danh sách và tổ chức cho VC, NLĐ ký giao ước thi đua thực hiện tốt 
nội quy, quy chế và xây dựng Trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” 
sau Lễ phát động.  

4. Phòng Tài vụ 
 Chuẩn bị kinh phí cho đại biểu tham dự Lễ phát động; kinh phí mua cây 
trồng, phân bón, cây chống (tre),... phục vụ việc trồng cây.  
 5. Các Khoa chuyên môn, GVCN các lớp 
 - Chủ động sắp xếp lịch giảng dạy để giáo viên và học sinh, sinh viên tham 
dự Lễ phát động. 
 - GVCN có trách nhiệm cử đại diện là Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi 
đoàn tham dự Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Tết 
trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017 vào lúc 13h30’ tại Hội trường; cử đại diện 
HS,SV lớp mình ký cam kết giao ước thi đua, đồng thời phối hợp Phòng Công tác 
Học sinh - Sinh viên ổn định trật tự trong Lễ phát động; huy động tất cả HS,SV 
tham gia trồng cây lúc 15h15’ tại sân trường. 
  - Sau Lễ ký kết, GVCN tiếp tục cho HS,SV ký giao ước thi đua gửi về 
phòng Công tác Học sinh - Sinh viên chậm nhất ngày 28/02/2017. 

- Chủ động đào hố trồng cây theo vạch chỉ dẫn đã được phân công hoàn 
thành trước ngày 22/02/2017 và tự chuẩn bị dụng cụ để thực hiện việc trồng cây 
(cuốc, xẻng, xô đựng nước,…). 
 - Cử đại diện nhận cây trồng, phân bón, cây chống từ phòng Hành chính - 
Quản trị (liên hệ ông Lê Ngọc Thuận). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc” và “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017 đề nghị các đơn vị 
thuộc Trường triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Các phó Hiệu trưởng; 
- Các đơn vị thuộc Trường (t/h); 
- Công đoàn, Đoàn TN; 
- Lưu: VT, HC-QT. 

   HIỆU TRƯỞNG 
       

 
 
 

    Nguyễn Thanh Tâm 
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CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHÁT ĐỘNG 

PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC  
và TẾT TRỒNG CÂY NHỚ ƠN BÁC  HỒ NĂM 2017  

(Theo kế hoạch số 17/KH-TCĐN ngày 10/02/2017 của Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận) 

 
Thời gian: 
Địa điểm: 

Thành phần: 

13h30’ ngày 24/02/2017 (thứ sáu)  
Hội trường 
Ban giám hiệu; viên chức, người lao động; đại diện HS,SV là Ban cán sự, 
Ban chấp hành Chi đoàn các lớp. 

Thời gian Nội dung Phân công  

I Chương trình phát động Phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: 

 

13g30-14g00 Đón tiếp đại biểu Ông Trương Quốc Tuấn 

14g00- 14g05 Chào cờ, hát Quốc ca Ông Nguyễn Khắc Thọ 

14g05- 14g10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ông Nguyễn Xuân Thủy 

14g10- 14g20 
Báo cáo sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ An 
ninh Tổ quốc năm 2016 và phương hướng năm 
2017  

Ông Nguyễn Hữu Ích, 
Phó Hiệu trưởng 

14g20 - 14g 25 

Đại diện Ban giám hiệu phát động phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và đọc bản 
đăng ký Trường đạt chuẩn “an toàn về An ninh 
trật tự” 

Ông Nguyễn Thanh Tâm, 
Hiệu trưởng 

 

14g25-14g30 Đại diện viên chức, người lao động phát biểu 
hưởng ứng phong trào 

Ông Trương Quốc Tuấn 

14g30 - 14g 35 Đại diện HS-SV phát biểu hưởng ứng phong 
trào 

Sinh viên  
Nguyễn Mạnh Kha,  

lớp CĐ QTKRS K10 

14g35-14g40 Đại diện viên chức, người lao động đọc bản 
cam kết thi đua 

Ông Nguyễn Khắc Thọ 

 

14g40- 15g00 

- Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua. Ban 
giám hiệu, Phòng TC- TH, Đào tạo, Tài vụ, 
CTHS-SV; Quản lý BĐCL, HC-QT, Khoa Du 
lịch - Dịch vụ; Khoa Kỹ thuật; Khoa CNTT - 
CB;Trung tâm Đào tạo và QHDN; Ban quản lý 
KTX - BV. 

- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên. 

- Đại diện các lớp 

Ông Nguyễn Xuân Thủy 

 

 

 

 

 

 Chương trình chuyển tiếp   
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II Lễ phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác 
Hồ”: 

 

15g00’ Tuyên bố lý do, ổn định tổ chức Phó Tr. Phòng HC - QT 

15g05’ Đại diện BGH phát biểu phát động  
(Cô Đỗ Thị Mỹ Hạnh –     

Phó hiệu trưởng). 

15g10’ Đại diện viên chức, người lao động phát biểu 
hưởng ứng Lễ phát động.  

(Đ/c Nguyễn Thị Ngọc 
Bích - Bí thư Đoàn cơ sở 

Trường). 

15g15’ Nhận cây tại khu vực sân trường, tự triển khai 
theo vị trí đã phân công. 

P. HCQT (Anh Lê Ngọc 
Thuận) 
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  UBND TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                        Độc  lập -Tự  do-Hạnh  phúc                                                                        

            

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, TẬP THỂ CÁC LỚP  

ĐƯỢC PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CÂY TRỒNG  

(Kèm theo Kế hoạch số 17/KH-TCĐN ngày 10/02/2017) 

TT ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
CÂY 

GHI CHÚ  
(ký hiệu vị trí 

trồng) 

1 Phòng Tổ chức-Tổng hợp 

02 3 2 Phòng Tài vụ 

3 Phòng Công tác HS-SV 

4 Phòng Đảm bảo chất lượng 
01 5 

6 Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp 

 Phòng Đào tạo 02 2 

7 Phòng Hành chính-Quản trị 03 1 

8 Ban Quản lý KTX và BV 02 4 

9 Khoa Du lịch-Dịch vụ 14  

9.1 Tập thể khoa Du lịch-Dịch vụ 01 

7 

9.2 CĐ QTKS K9, CĐ KTDN K9 01 

9.3 TC KTCBMA K9B1,B2 01 

9.4 TC QTKRS K9B, CĐ QTKRS K9, TC CTXH K10AB 02 

9.5 TC CTXH K9B, TC QTKRS K10A,B 01 

9.6 CĐ KTDN K10 01 

9.7 CĐ QTKRS K10 01 

9.9 TC KTCBMA K10AB 01 

9.10 TC MTT K10AB, CĐ KTDN K11 01 

9.11 CĐ QTKRS K11 01 

9.12 TC KTCBMA K11AB, TC MTT K11AB 02 7 
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9.13 TC QTKRS K11AB 01 

10 Khoa Kỹ thuật 21  

10.1 Tập thể khoa Kỹ thuật 01 

8 

10.2 CĐ KTML&ĐHKK K9 01 

10.3 CĐ CNOTO K9 01 

10.4 CĐ ĐCN K9 01 

10.5 TC CNOTO K9B, TCKTML&ĐHKKK9B,  

CĐ CNOTO K10 

02 

10.6 TC ĐCN K9B1, B2 01 

10.7 CĐ KTML&ĐHKK K10 01 

10.8 CĐ ĐCN K10, TC KTML&ĐHKK K10AB 02 

10.9 TC ĐCN K10A, B1, B2 01 

10.10 TC CNOTO K10AB 01 

10.11 CĐ CNOTO K11 01 

10.12 CĐ ĐCN K11, CĐ KTML&ĐHKK K11 02 

10.13 TC CNOTO K11A,B; TC KTML&ĐHKK K11AB 02 

10.14 TC ĐCN K11A 01 

10.15 TC ĐCN K11B1 02 

10.16 TC ĐCN K11B2 01 

11 Khoa CNTT&CB 05  

11.1 Tập thể khoa 03 

6 11.2 CĐ QTMMT K9, K10; TC QTMMT K9B, K10B 01 

11.3 TC QTMMT K11AB 01 

TỔNG CỘNG 50  

Ghi chú: Có đính kèm theo Sơ đồ trồng cây xanh năm 2017 
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  UBND TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                        Độc  lập -Tự  do-Hạnh  phúc                                                                        

            

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ PHỤC VỤ LỄ PHÁT ĐỘNG  

(Kèm theo Kế hoạch số 17/KH-TCĐN ngày 10/02/2017) 

T
T 

Diễn giải các hạng mục 

Số tiền (VNĐ) 
Ghi 
chú ĐVT 

Số 
lượng 

Đơn giá 
dự kiến 

Thành tiền 

I Chi phí bồi dưỡng   1.000.000  

 Báo, đài đưa tin Người 05 200.000 1.000.000  

II Chi phí trồng cây    4.660.000  

1 Cây Sao đen (chiều cao 1,5m) Cây 50 75.000 3.750.000  

2 Phân hữu cơ (bao 50 kg) Bao 01 270.000 270.000  

3 Cây chống (cây tre le cao 2,8m, 
bó 10 cây) 

Bó 03 180.000 540.000  

4 Dây nilong (loại 1kg) Cuộn 02 50.000 100.000  

III Chi phí khác    162.300  

1 Băng rôn trang trí tại Hội trường  

(1,23m x 3,0m) 

cái 01 162.300 162.300  

TỔNG CỘNG: (I) + (II) + (III) 5.822.300  

Bằng chữ: Năm triệu,tám trăm hai mươi hai ngàn, ba trăm đồng./. 

(Ghi chú: Giá mua cây trồng, phân , tre đã bao gồm chi phí vẫn chuyển và thuế VAT) 
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