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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”  

và hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2017 
 tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

 
 

Thực hiện Công văn số 659/UBND-KGVX ngày 01/3/1017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 
2017, trên cơ sở thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ và Công văn số 196/LĐTBXH-BTXH ngày 18/01/2017 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 611/UBND-KT ngày 24/02/2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 
“Giờ Trái đất” năm 2017. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế 
hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Mục đích nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác 

xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm Công tác xã hội trong việc 
tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. 

- Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng 
lượng qua việc kêu gọi người dân và doanh nghiệp tham gia tắt đèn và thiết bị điện 
không cần thiết trong cùng một giờ đồng hồ. 

2. Yêu cầu 
- Các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” và “Giờ Trái đất” 

đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với các nội dung hoạt động 
phong phú. 

- Nâng cao, khẳng định được vị thế của nghề Công tác xã hội trong sự phát 
triển chung của tỉnh. 

- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội nhằm có các hoạt động tích cực giảm 
thiểu biến đổi khí hậu. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động đào tạo đối với nghề Công tác xã 

hội của trường. 
2. Tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và nêu cao vai trò, vị thế của nghề 

Công tác xã hội. 
3. Tổ chức tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết ở 

trường vào thời gian diễn ra Chiến dịch “Giờ Trái đất”. 
III. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN 
1. Ngày Công tác xã hội Việt Nam 
1.1. Chủ đề chạy bảng điện tử: “Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt 

Nam 25/3/2017”. 
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1.2. Hình thức: Tổ chức buổi giao lưu với nội dung “Chia sẻ kinh nghiệm 
trong hoạt động nghề Công tác xã hội”. 

1.3. Thành phần: Học sinh – sinh viên, cựu học sinh học nghề Công tác xã 
hội thuộc trường. 

2. Giờ Trái đất 
2.1. Chủ đề chạy bảng điện tử: “Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất vào lúc 

20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 25/3/2017”. 
2.2. Thời gian tổ chức: Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 

25/3/2017. 
2.3. Địa điểm thực hiện: Khu hiệu bộ và Ký túc xá 
2.4. Hình thức: Tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần 

thiết ở trường vào thời gian diễn ra Chiến dịch. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Khoa Du lịch – Dịch vụ 
Giao cho khoa chủ động triển khai các hoạt động liên quan lĩnh vực Công tác 

xã hội để giao lưu, chỉa sẻ kinh nghiệm, trình Ban giám hiệu phê duyệt hoàn thành 
trước ngày 18/3/2017. 

2. Ban quản lý KTX và Bảo vệ 
- Triển khai tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết tại 

Khu hiệu bộ và Ký túc xá; đồng thời tăng cường công tác an ninh, trật tự, đảm bảo 
an toàn tài sản của trường trong giờ diễn ra Chiến dịch. 

- Phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt ngoài trời cho học sinh – sinh 
viên lưu trú tại Ký túc xá trong giờ diễn ra Chiến dịch. 

3. Phòng Hành chính – Quản trị 
Cập nhật bảng điện tử cho các khẩu hiệu, chủ đề; phối hợp khoa Du lịch – 

Dịch vụ chuẩn bị công tác hậu cần, trang trí, ghi hình, thư mời… 
4. Phòng Tài vụ 
Tham mưu, chuẩn bị kinh phí (nếu có). 
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội 

Việt Nam và Chiến dịch Giờ Trái đất 25/3/2017, trường đề nghị các đơn vị có liên 
quan thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh 
phản hồi về Ban Giám hiệu (thông qua phòng Hành chính - Quản trị) để hướng 
dẫn, điều chỉnh bổ sung kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
 - Sở LĐ-TB&XH (thay báo cáo); 
 - Hiệu trưởng (để báo cáo); 
-- PHT- Thầy Ích (phối hợp); 
 - Các đơn vị thuộc Trường; 
 - Lưu: VT, HCQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 

 

 

  Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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