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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 

Số: 37/KH-TCĐN Bình Thuận, ngày  05 tháng 4 năm 2017 

                                 
 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Bồi dưỡng kiến thức “Hội nhập kinh tế quốc tế” và  

đào tạo khóa “Quản trị doanh nghiệp” năm 2017 
  

 

Được sự thống nhất  giữa Trung tâm Tư vấn dịch vụ Đầu tư & Thương mại 
thuộc Trường Cao đẳng kinh tế Đối ngoại – Bộ Công thương với Trường Cao 
đẳng nghề Bình Thuận trong việc phối hợp tổ chức Bồi dưỡng kiến thức “ Hội 
nhập kinh tế quốc tế” và đào tạo khóa “ Quản trị doanh nghiệp” năm 2017. 

Nay, Trường xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Nhằm bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công 
chức, viên chức của Trường để thực thi đầy đủ các cam kết trong các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới (FTA) và nâng cao năng lực cạnh tranh khi Việt 
Nam hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Hỗ trợ cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong bối cảnh Hội nhập quốc tế và khu vực. 

II. NỘI DUNG 

1. Bồi dưỡng kiến thức “Hội nhập kinh tế quốc tế” 

1.1. Nội dung bồi dưỡng 

  Chuyên đề 1: Tóm lược về các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới 
mà Việt Nam tham gia, kết quả đạt được và những yếu kém. 

  Chuyên đề 2: Một số chủ trương chính sách lớn của Đảng và Chính phủ. 

1.2. Thành phần, thời gian, địa điểm 

a. Thành phần: 

- Mời Ban Giám hiệu và Trưởng, Phó các đơn vị. 

- Viên chức, người lao động có trình độ đại học trở lên. 

- Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

b. Thời gian: 01 buổi, 13h30 thứ 6, ngày 21/4/2017. 

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

2. Đào tạo khóa “Quản trị doanh nghiệp” 

2.1. Nội dung đào tạo 

  Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp  
  Chuyên đề 2: Quản trị marketing trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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  Chuyên đề 3: Quản trị sản xuất và nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ và 
vừa 

  Chuyên đề 4: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 
  Chuyên đề 5: Kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp 

2.2. Thành phần, thời gian, địa điểm 

a. Thành phần: 

- Chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Các viên chức, người lao động trong Trường tham dự nếu thu xếp được 
thời gian. 

b. Thời gian: 01 ngày, thứ 7 ngày 22/4/2017. 

- Sáng: 7h30 – 11h30 

- Chiều: 13h30 – 16h30 

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

III. KINH PHÍ DỰ KIẾN 

                ĐVT: đồng 

Stt Nội dung chi 

Số 
lượng 

dự 
kiến 

Đơn giá Số buổi Thành tiền Ghi chú 

1 
Café, trà + bánh 

giữa buổi 
120 10.000 01 1.200.000 

Ngày 
21/4/2017 

2 
Café, trà + bánh 

giữa buổi 
70 10.000 02 1.400.000 

Ngày 
22/4/2017 

 Tổng cộng    2.600.000  

(Hai triệu sáu trăm ngàn đồng) 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp 

- Xây dựng kế hoạch; 

- Tổng hợp danh sách tham gia và tổ chức lớp học; 

- Phối hợp với Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư & Thương mại thuộc 
Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại làm thủ tục mở lớp và mời báo cáo viên; 

- Viết bài đăng tin. 

2. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất; nước uống giữa buổi; 

- Làm nội dung tiêu đề trên màn chiếu 
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3. Phòng Tài Vụ 

Tham mưu Ban Giám hiệu kinh phí thực hiện. 

4. Các đơn vị thuộc Trường 

- Triển khai Kế hoạch đến các thành viên trong đơn vị và lập danh sách 
tham gia khóa “Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế” gửi về Trung tâm 
hạn chót đến ngày 14/4/2017 (nộp kèm 3 tấm ảnh 3 x4 để làm chứng chỉ). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Bồi dưỡng kiến thức “Hội nhập Kinh tế quốc 
tế” và đào tạo khóa “Quản trị doanh nghiệp” năm 2017 của Trường Cao đẳng 
nghề Bình Thuận. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực 
hiện./.    

 

Nơi nhận: 
- Các PHT (Chỉ đạo); 
- Cá nhân, đơn vị (thực hiện); 
- Lưu: VT, TT. 

 

 

                       HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

                    Nguyễn Thanh Tâm 
 

 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC  
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2017 

 
Bình Thuận, ngày 21/4/2017 

 

KHÓA ĐÀO TẠO  
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2017 

 
Bình Thuận, ngày 22/4/2017 
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