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KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động hưởng ứng  

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016 
tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

 
 

 Thực hiện Công văn số 265/UBND-KTN ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 
năm 2016, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của viên chức, người lao động 
và học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa “Tết trồng cây”; 

 - Tạo cảnh quan, môi trường đảm bảo Xanh-Sạch-Đẹp.  

 2. Yêu cầu 

 - Việc trồng cây mới phải đúng kỹ thuật, được bảo vệ và chăm sóc thường 
xuyên để cây trồng đạt tỷ lệ sống cao; 

  - Đảm bảo thời gian, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn lao động trong việc cắt 
tỉa cành. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa “Tết trồng cây”… 

 2. Trồng mới thay thế 09 cây Sao đen đã bị chết tại khu vực trồng cây thuộc 
khoa Du lịch và Dịch vụ. 

 3. Cắt tỉa cành, ngọn và xử lý rễ các cây Bàng Đài Loan gây nguy cơ ảnh 
hưởng đến sân trường và nền móng các phòng, xưởng trong khuôn viên của 
Trường. 

 4. Tiếp tục thực hiện chăm sóc, bổ sung dưỡng chất cho cây phát triển. 

 5. Báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả tổ chức 
hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

 - Lập dự trù kinh phí: Mua mới 9 cây Sao đen để trồng thay thế cho số cây 
đã bị chết. Thời gian thực hiện trước ngày 14/3/2016 

 + Mua phân bón và thuốc để tiếp tục thực hiện chăm sóc đảm bảo bổ sung 
dưỡng chất cho các cây xanh thường xuyên; 
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 + Thuê khoán nhân công ngoài (cùng với 02 nhân viên cây xanh) cắt tỉa 
cành, ngọn và xử lý rễ các cây Bàng Đài Loan; 

 Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/3/2016. 

 - Đôn đốc, theo dõi quá trình thực hiện của các đơn vị; 

 - Tham mưu báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả 
tổ chức hoạt động hưởng ứng (trình Ban Giám hiệu trước ngày 20/5/016). 

 2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

 Xây dựng nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho 
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về tầm quan trọng trong việc tổ 
chức Tết trồng cây trên loa phát thanh vào buổi chào cờ ngày 14/3/2016. 

 3. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Tham mưu, chuẩn bị kinh phí. 

 4. Khoa Du lịch và dịch vụ: Chịu trách nhiệm tiếp nhận và trồng mới 09 
cây Sao đen đã bị chết tại khu vực trồng cây của đơn vị mình. 

 5. Thời gian thực hiện báo cáo 

Các đơn vị có liên quan hưởng ứng Tết trồng cây năm 2016 gửi báo cáo cho 
phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị chậm nhất ngày 04/4/2016 để phòng tổng 
hợp, báo cáo. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo về Ban 
Giám hiệu (thông qua phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị) để hướng dẫn, điều 
chỉnh kịp thời./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Ban Giám hiệu; 
 - Các đơn vị thuộc Trường; 
 - Lưu: VT, TCHCQT(V Chiến). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 

 

 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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