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

           Số: 40/KH-TCĐN                          Bình Thuận, ngày  13 tháng 4 năm 2017 

KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” lần thứ 4 

của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1237/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh 
về việc triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận năm 2017;  

Căn cứ Công văn số 10/CV-PHS ngày 07/4/2017 của Nhà sách Fahasa 
Phan Thiết về việc xin tổ chức hội sách tại khuôn viên Trường, Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày sách 
Việt Nam” lần thứ 4 như sau: 

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4; góp phần tôn 
vinh giá trị của sách, quảng bá cho văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi cho người 
làm sách chân chính. 

- Tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng sách, tài liệu, báo chí,… hiện có 
tại Thư viện và khuyến khích văn hóa đọc trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa 
trong toàn thể viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên. 

- Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975) và 
giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975). 

2. Yêu cầu 

Hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” phải được tổ chức chu đáo, đảm bảo 
thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút sự hưởng ứng tích cực của viên chức, người 
lao động và học sinh, sinh viên toàn Trường. 

3. Nội dung và thời gian thực hiện 

3.1. Nội dung  

Phối hợp với đơn vị nhà sách Fahasa Phan Thiết (thuộc Công ty cổ phần 
phát hành sách TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hội sách tại khuôn viên Trường. 

3.2. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia 

- Thời gian: Từ ngày 20/4/2017 đến 21/4/2017. Khai mạc vào lúc 09g15’ 
ngày 20/4/2017. 

- Địa điểm: Tiền sảnh trường. 

- Đối tượng tham gia: Toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh 
viên thuộc Trường. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Hành chính-Quản trị 

- Phối hợp và hỗ trợ Nhà sách Fahasa Phan Thiết tổ chức gian hàng bán 
sách và giới thiệu sách tại tiền sảnh Trường (hỗ trợ bàn trưng bày, vị trí treo 
băng rôn, banner; phòng thực hành Hội thảo để lưu trữ và bảo quản sách). 
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- Hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị (trước ngày 19/4/2017); chạy bảng 
điện tử “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4/2017”. 

4.2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Thông báo kế hoạch này vào sáng thứ hai chào cờ ngày 17/4/2017 để viên 
chức, người lao động và học sinh, sinh viên được biết tham gia Ngày sách Việt 
Nam tổ chức tại tiền sảnh Trường. 

- Phối hợp với các khoa thực hiện việc điều động học sinh, sinh viên không 
có lịch học tham gia hội sách, cụ thể như sau: 

+ Ngày 20/4/2017: Khoa Du lịch-Dịch vụ phối hợp phân lịch các lớp không 
có lịch học tham gia để đảm bảo lưu lượng người tại gian hàng sách. 

+ Ngày 21/4/2017: Khoa Kỹ thuật và Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản: 
phối hợp phân lịch các lớp không có lịch học tham gia để đảm bảo lưu lượng 
người tại gian hàng sách.  

+ Đối với các lớp có lịch học phải điều động tham gia đầy đủ trong giờ giải 
lao vào các buổi. 

4.3. Ban Quản lý KTX và Bảo vệ 

- Tăng cường công tác bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tài sản của Nhà sách 
Fahasa Phan Thiết trong thời gian tổ chức hội sách tại Trường. 

- Phối hợp với các khoa thực hiện điều động học sinh, sinh viên đang ở Ký 
túc xá không có lịch học tham gia đọc sách đầy đủ nhằm đảm bảo lưu lượng 
người tại gian hàng sách. 

4.4. Thư viện Trường 

Thực hiện việc luân chuyển sách từ Thư viện tỉnh về phục vụ bạn đọc; 
đồng thời phối hợp tổ cộng tác viên thư viện tham gia quản lý, hướng dẫn và 
giới thiệu, trưng bày các sách mới đến học sinh, sinh viên, viên chức, người lao 
động tại khu vực tiền sảnh. 

(Thành phần và quy chế hoạt động của Tổ cộng tác viên thư viện Trường 
thực hiện theo Quyết định số 466, 467/QĐ-TCĐN ngày 03/11/2015 của Trường 
Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) 

Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 
21/4/2017” tại Trường, đề nghị các đơn vị thuộc trường quan tâm triển khai thực 
hiện./. 

Nơi nhận:                   KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng (báo cáo);                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Phó Hiệu trưởng (Thầy Ích phối hợp); 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Nhà sách Fahasa Phan Thiết; 
- Tổ cộng tác viên thư viện Trường; 
- Bảng tin KTX&BV và ĐTN; 

- Lưu: VT, ThV, HCQT.                     Đỗ Thị Mỹ Hạnh
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