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BÁO CÁO 
Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm 

 thảm họa da cam (10/8/1961-10/8/2016) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da 
cam ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh (10/8/1961-10/8/2016) , Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận báo cáo công tác triển khai thực hiện như sau: 

1. Công tác tuyên truyền 

Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 01/8/2016 Trường đã tổ chức tuyên truyền, 
quán triệt cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về Chương trình 
hành động số 36-NQ/TU ngày 21/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 
số 3693/KH-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chi thị số 43-
CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học 
do Mỹ tiến hành trong chiến tranh Việt Nam. Đồng thời, tuyên truyền trên bảng 
điện tử của Trường từ ngày 08/7/2016 đến ngày 12/8/2016 với nội dung “Tích cực 
tham gia hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-
10/8/2016). 

2. Kết quả tổ chức các hoạt động  

Trên cơ sở Kế hoạch số 40/KH-TCĐN ngày 12/5/2016 về việc tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2016) 
tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận theo đó, Trường đã tổ chức các hoạt 
động như sau: 

- Điều động 40 học sinh, sinh viên tham dự Lễ kỷ niêm 55 chất độc da cam 
do  tỉnh tổ chức. 

- Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016) và 
kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam (10/8/1961-10/8/2016) tổ chức các hoạt động 
như: Tổ chức thăm hỏi 02 vợ liệt sỹ trên địa bàn Phường Phú Tài (Thành phố Phan 
Thiết) Trường nhận nuôi mỗi quý 600.000 đồng; Thăm tặng quà cho trẻ em mồ 
côi, bị bệnh tại chùa Thiện Tâm (thuộc xã Tân Minh, huyện Hàm Tân) với số tiền 
3.300.000 và nhiều phần quà, vật dụng khác; dọn vệ sinh và thắp nến tri trân các 
liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm 
họa da cam (10/8/1096 -10/8/2016), Trường báo cáo Sở Lao động-Thương binh và 
Xã hội để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động-TB&XH (b/c); 
- Ban Giám hiệu; 
- Lưu: VT; TCHCQT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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