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KẾ HOẠCH 

Tọa đàm “Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của  
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận” 

 

Nhân kỷ niệm 5 năm hình thành, phát triển trường Cao đẳng nghề Bình 
Thuận (02/3/2012 – 02/3/2017). Trường xây dựng kế hoạch tổ chức buổi Tọa đàm 
trên cơ sở chủ đề của năm “Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của trường 
Cao đẳng nghề Bình Thuận”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 
(02/3/2012 - 02/3/2017). Trên cơ sở đó xác định các giá trị truyền thống của 
Trường, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện “Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển 
bền vững của Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận” 

II. NỘI DUNG  

- Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển Trường (02/3/2012 – 02/3/2017);  

- Thảo luận tìm ra giải pháp đổi mới, sáng tạo trên các lĩnh vực hoạt động, 
nhằm phát triển và nâng tầm trường trong tình hình thực hiện Luật giáo dục nghề 
nghiệp. Tập trung chú trọng vào các lĩnh vực công tác sau: 

+ Tổ chức, phát triển nguồn nhân lực của Trường; 

+ Tuyển sinh; 

+ Phát triển chương trình đào tạo; 

+ Quan hệ doanh nghiệp gắn với việc làm cho học sinh, sinh viên; 

+ Nghiên cứu khoa học-công nghệ và truyền thông ... 

III. THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần 

- Chủ trì: Ban giám hiệu.  

- Tất cả viên chức, người lao động. 

2. Thời gian: 01 buổi, sáng thứ 6, ngày 03/3/2017.  

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

4. Nội dung chương trình cụ thể 

 

 



Stt Nội dung 
Người thực 

hiện 
Thời gian 

1 Điểm danh và ổn định Phòng HC-QT 7h45 
2 Chương trình văn nghệ (2 tiết mục) Đoàn Trường 8h00 
2 Tuyên bố lý do Phòng Đào tạo 8h15-8h20 
3 Phát biểu Khai mạc và đề dẫn Hiệu trưởng  

4 
Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển 
Trường và Thảo luận, đề xuất các giải 
pháp… 

Các đơn vị, cá 
nhân 

 

5 Giải lao  9h20-9h50 
6 Tiếp tục thảo luận  9h50-11h00 
7 Kết luận buổi tọa đàm BGH 11h00-11h20 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

Cá nhân, Đơn 
vị thực hiện 

Ghi 
chú 

1 
Lập kế hoạch và xây dựng chương 
trình hội nghị 

16/02/2017 Phòng Đào tạo  

2 
Viết nội dung và trình bày trong 
buổi tọa đàm 

Đến hết ngày 
28/02/2017 

Các đơn vị  

3 
Tổng hợp bài viết trình Ban giám 
hiệu 

01/3/2017 Phòng Đào tạo  

4 Chuẩn bị cơ sở vật chất 02/3/2017 Phòng HC-QT;   
5 Điều hành buổi tọa đàm 03/3/2017 Ban giám hiệu  

VI. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN 
ĐVT: đồng 

TT Nội dung chi 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
Tiền 

Ghi 
chú 

1 Café, trà + bánh giữa buổi 100 10.000 1.000.000  
Tổng cộng 1.000.000  

(Một triệu đồng) 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình buổi tọa đàm; 

- Viết và trình bày báo cáo liên quan đến hoạt động tuyển sinh - Tổng hợp 
bài viết trình Ban giám hiệu phê duyệt; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

2. Phòng Hành chính – Quản trị 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và chuẩn bị Café, trà và trái cây giữa buổi; 

- Nội dung băng rôn, biểu ngữ cho buổi tọa đàm; 

- Hiển thị thông tin kỷ niệm ngày thành lập Trường trên bảng thông tin; 



- Viết tin, bài đăng trên website Trường; 

3. Phòng Tài vụ 

Tham mưu Ban giám hiệu kinh phí thực hiện. 

4. Các Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa 

Các đơn vị đều có bài tham luận thuộc lĩnh vực phụ trách (sẽ trình bày trong 
buổi tọa đàm) nộp trực tiếp về Phòng Đào tạo trước ngày 28/02/2017  và gợi ý cho 
viên chức, người lao động thuộc đơn vị tham gia thảo luận trong buổi tọa đàm. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển 
bền vững của trường Cao đẳng nghề Bình Thuận”, đề nghị các đơn vị nghiêm túc 
thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (Chỉ đạo); 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, ĐT. 

 

     HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

     Nguyễn Thanh Tâm 
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