
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số: 27/KH-TCĐN                         Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2016 

 
KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” lần thứ ba 
của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

 

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc quyết định Ngày sách Việt Nam hàng năm, Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng “Ngày sách Việt 
Nam” lần thứ ba 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. 

2. Yêu cầu 

- Tuần lễ hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” phải được tổ chức chu đáo, 
quảng bá, giới thiệu các đầu sách mới hiện có tại Thư viện Trường và các đầu sách 
được luân chuyển từ Thư viện tỉnh. 

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

3. Nội dung và thời gian thực hiện 

a. Nội dung 

- Tổ chức giới thiệu và đọc sách: viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách Pháp 
luật (có kèm theo danh mục sách). 

- Giới thiệu sách luân chuyển từ Thư viện tỉnh, sách chuyên ngành đang có 
tại Thư viện trường. 

b. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Từ ngày 18/4/2016 đến 22/4/2016. 

- Địa điểm: Thư viện Trường. 

c. Đối tượng tham gia: Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. 

4. Tổ chức thực hiện 

a. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị và vệ sinh tại thư viện (trước ngày 
15/4/2016); chạy bảng điện tử “ Viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên 



Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận tích cực hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 
21/4/2016”; 

- Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch về Ngày sách Việt Nam trên hệ thống loa 
phát thanh của Trường và giới thiệu một số đầu sách mới được luân chuyển từ Thư 
viện tỉnh Bình Thuận (từ ngày 12/4/2016 đến ngày 15/4/2016). 

- Thống kê số liệu bạn đọc đến Thư viện đọc sách trong thời gian tổ chức.  

b. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

- Phổ biến, vận động học sinh, sinh viên tham gia tích cực Ngày sách Việt 
Nam tổ chức tại thư viện Trường. 

- Thông báo kế hoạch này vào sáng thứ hai chào cờ ngày 18/4/2016 để viên 
chức, người lao động và học sinh, sinh viên được biết để tham gia. 

c. Trưởng các phòng, ban, trung tâm, khoa chuyên môn 

- Đối với các khoa: Triển khai kế hoạch này đến giáo viên chủ nhiệm lớp để 
thông báo cho học sinh, sinh viên được biết và tham gia hưởng ứng các hoạt động. 
Giáo viên tự sắp xếp thời gian công việc, lịch giảng dạy không ảnh hưởng đến hoạt 
động chung của trường để tham gia đọc sách. 

- Đối với các phòng, ban, trung tâm: Thông báo kế hoạch này đến viên chức, 
người lao động sắp xếp thời gian, công việc để tham gia việc đọc sách. 

d. Tổ cộng tác viên thư viện 

Thực hiện việc luân chuyển sách từ Thư viện tỉnh về phục vụ bạn đọc. Tham 
gia quản lý, hướng dẫn và giới thiệu các sách mới đến học sinh, sinh viên, viên 
chức, người lao động. 

Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng “Ngày sách Việt 
Nam” lần thứ ba tại Trường, đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc 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 (thực hiện);                                                 
- Lưu: VT, TV, TCHCQT. 
 
 

       Đỗ Thị Mỹ Hạnh 



STT Số CB Tên Sách
1 TCN.15 Bác Hồ với Miền Nam. Miền Nam với Bác Hồ
2 TCN.2013 Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
3 TCN.2014 Hồ Chí Minh cứu tinh dân tộc Việt
4 TCN.2015 Hồ Chí Minh sự hình thành một nhân cách lớn
5 TCN.2016 Hồ Chí Minh tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi
6 TCN.2017 Gian lao nghìn dặm
7 TCN.2018 Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh
8 TCN.2019 Bác Hồ với chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam
9 TCN.2020 Con đường cứu nước Hồ Chí Minh

10 TCN.2021 Hồ Chí Minh về nghệ thuật ngoại giao
11 TCN.2022 Nguời đội tên là Hồ Chí Minh từ bao giờ
12 TCN.2023 Hồ Chí Minh gương người sáng mãi
13 TCN.2024 Theo dấu chân người
14 TCN.2025 Nguyễn Ái Quốc với nhật ký chìm tàu
15 TCN.2207 Nguyễn Ái Quốc với nhật ký chìm tàu
16 TCN.2026 Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí
17 TCN.2027 Hành trình theo chân Bác
18 TCN.2028 Những chuyện kể về đức tính tiết kiệm của Bác Hồ
19 TCN.2029 Những chuyện kể về Đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ
20 TCN.2030 Những chuyện kể về đức tính kỷ luật của Bác hồ
21 TCN.2031 Những chuyện kể về tinh thần lạc quan, vượt khó của Bác Hồ
22 TCN.2033 Những chuyện kể về tấm lòng bác ái của Bác Hồ
23 TCN.2034 Những chuyện kể về đức tính kiên trì, nhẫn nại của Bác Hồ
24 TCN.2035 Hoa râm bụt
25 TCN.2036 Chiếm tàu địch vượt Côn Đảo
26 TCN.2037 Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng
27 TCN.2038 Phong cách giao tiếp Hồ Chí minh
28 TCN.2039 Xin đừng quên lời nhà báo Hồ Chí Minh
29 TCN.2040 Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài
30 TCN.2041 Đất nước ghi dấu
31 TCN.2042 Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
32 TCN.2043 Bác hồ dạy chúng ta
33 TCN.2044 Bác Hồ như chúng tôi đã biết
34 TCN.2048 Đọc thơ Bác Hồ
35 TCN.2049 Bác Hồ và Bác Tôn một tình bạn cao cả
36 TCN.2050 Chiếc áo Bác Hồ
37 TCN.2051 Bản án chế độ thực dân Pháp
38 TCN.2052 Quê hương gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh
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39 TCN.2053 Kể chuyện cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
40 TCN.2054 Cận vệ Bác Hồ
41 TCN.2055 Tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh
42 TCN.2056 Những người được Bác Hồ đặt tên
43 TCN.2253 Những người được Bác Hồ đặt tên
44 TCN.2264 Những người được Bác Hồ đặt tên
45 TCN.2057 Thư Ký Bác Hồ Kể chuyện
46 TCN.1481 Hồ Chí Minh nhật ký trong tù
47 TCN.2093 Văn hóa thể chất Hồ Chí Minh
48 CĐN.2147 Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam
49 CĐN.2172 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên
50 CĐN.2174 Những chuyện kể về tinh thần lạc quan, vượt khó của Bác Hồ
51 CĐN.2175 Những chuyện kể về tinh thần đoàn kết của Bác Hồ
52 CĐN.2173 Bác Hồ cây đại thọ
53 CĐN.2176 Bác Hồ cây đại thọ
54 CĐN.2177 Bác Hồ cây đại thọ
55 CĐN.2179 Bác Hồ sống mãi - Chuyện cuốc sổ tiết kiệm
56 CĐN.2180 Bác Hồ sống mãi - Bác cùng dân chống hạn
57 CĐN.2181 Cung đường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh
58 TCN.2045 Bác Hồ với dải đất chiến khu xưa
59 CĐN.2182 Bác Hồ với dải đất chiến khu xưa
60 CĐN.2183 Bác Hồ với dải đất chiến khu xưa
61 CĐN.2184 Bác Hồ với dải đất chiến khu xưa
62 CĐN.2185 Bác Hồ về thăm quê
63 CĐN.2186 Bác Hồ về thăm quê
64 CĐN.2187 Thế giới ca ngợi va thương tiếc Hồ Chí Minh
65 CĐN.2188 Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống bệnh tham ô lãng 
66 CĐN.2189 Về với quê Bác
67 CĐN.2190 Vừa đi đường vừa kể chuyện
68 CĐN.2191 Hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
69 CĐN.2192 79 mùa xuân Hồ Chí Minh
70 CĐN.2193 79 câu hỏi đáp về hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài
71 CĐN.2194 Hồ Chí Minh thiên tài trí tuệ sáng tạo thế kỷ XX
72 CĐN.2195 Hồ Chí Minh thiên tài trí tuệ sáng tạo thế kỷ XX
73 CĐN.2200 Hồ Chí Minh tiểu sử
74 CĐN.2201 Hồ Chí Minh với ngành giáo dục
75 CĐN.2202 Hồ Chí Minh với ngành giáo dục
76 CĐN.2203 Bác Hồ với báo Việt Nam độc lập
77 CĐN.2204 Bác Hồ trên đất nước Lê Nin
78 TCN.2205 Đặc sản văn hóa HCM
79 CĐN.2206 Sáng ngời tấm gương đạo đức HCM



80 CĐN.2208 Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập
81 CĐN.2209 Hồ Chí Minh với nhân dân Lào - Nhân dân Lào với Hồ Chí 
82 CĐN.2210 Hồ Chí Minh với nhân dân Lào - Nhân dân Lào với Hồ Chí 
83 CĐN.2211 Hồ Chí Minh với nhân dân Lào - Nhân dân Lào với Hồ Chí 
84 CĐN.2212 Việt Nam Hồ Chí Minh
85 CĐN.2178 Bác Hồ đi đất nước hướng theo Người
86 CĐN.2213 Bác Hồ đi đất nước hướng theo Người
87 CĐN.2214 Bác Hồ đi đất nước hướng theo Người
88 CĐN.2215 Bác Hồ đi đất nước hướng theo Người
89 CĐN.2216 Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân
90 CĐN.2217 Bác Hồ với đại hội Đảng
91 CĐN.2218 Bác Hồ với đại hội Đảng
92 CĐN.2219 Bác Hồ với đại hội Đảng
93 CĐN.2220 Bác Hồ với đại hội Đảng
94 CĐN.2221 Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội
95 CĐN.2222 Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội
96 CĐN.2223 Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội
97 CĐN.2224 Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội
98 CĐN.2225 Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội
99 CĐN.2226 Thực hành tiết kiệm và chống tham ô lãng phí chống bệnh quan 
100 CĐN.2227 Thực hành tiết kiệm và chống tham ô lãng phí chống bệnh quan 
101 CĐN.2228 Đời sống mới
102 CĐN.2229 Đời sống mới
103 CĐN.2230 Đời sống mới
104 CĐN.2235 Về vấn đề học tập
105 CĐN.2236 Về vấn đề học tập
106 CĐN.2237 Về vấn đề học tập
107 CĐN.2238 Bản án chế độ thực dân pháp
108 CĐN.2239 Tuyển tập thơ và nhạc về Bác Hồ
109 CĐN.2240 Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên
110 CĐN.2243 Giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ
111 CĐN.2244 Konrad Buettuer một chiến sĩ công an Đức bảo vệ Bác Hồ kể 
112 CĐN.2245 Những người thân trong gia đình Bác Hồ
113 CĐN.2246 Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa dòng Paris
114 CĐN.2247 Phụ nữ Việt Nam trong tình yêu thương của Bác Hồ
115 CĐN.2248 Theo dấu chân Người
116 CĐN.2249 Từ Làng Sen đến Bến nhà Rồng
117 CĐN.2250 Kể chuyện Bác Hồ
118 CĐN.2231 Góp phần tìm hiểu Nhật ký trong tù
119 CĐN.2232 Góp phần tìm hiểu Nhật ký trong tù
120 CĐN.2233 Góp phần tìm hiểu Nhật ký trong tù



121 CĐN.2234 Góp phần tìm hiểu Nhật ký trong tù
122 CĐN.2251 Góp phần tìm hiểu Nhật ký trong tù
123 CĐN.2252 Góp phần tìm hiểu Nhật ký trong tù
124 TCN.2254 Ánh mắt Bác Hồ
125 TCN.2255 Ánh mắt Bác Hồ
126 CĐN.2256 Bác Hồ ở Thái Lan
127 CĐN.2197 Câu chuyện về chiếc vòng bạc
128 CĐN.2198 Câu chuyện về chiếc vòng bạc
129 CĐN.2199 Câu chuyện về chiếc vòng bạc
130 CĐN.2241 Câu chuyện về chiếc vòng bạc
131 CĐN.2242 Câu chuyện về chiếc vòng bạc
132 CĐN.2258 Câu chuyện về chiếc vòng bạc
133 CĐN.2259 Câu chuyện về chiếc vòng bạc
134 CĐN.2260 Về người cán bộ Đảng viên
135 CĐN.2261 Về người cán bộ Đảng viên
136 CĐN.2262 Về người cán bộ Đảng viên
137 CĐN.2263 Về người cán bộ Đảng viên
138 CĐN.2257 Ngục trung nhật ký Nhật ký trong tù
139 CĐN.2265 Ngục trung nhật ký Nhật ký trong tù
140 CĐN.2266 Ngục trung nhật ký Nhật ký trong tù
141 CĐN.2267 Ngục trung nhật ký Nhật ký trong tù
142 CĐN.2268 Góp phần tìm hiểu Nhật ký trong tù
143 CĐN.2269 Bác Hồ với sự nghiệp Giáo dục
144 CĐN.2270 Những chuyện kể về Bác Hồ với nghề giáo
145 CĐN.2271 Bác Hồ sống mãi - Thời gian quý báo lắm
146 CĐN.2272 Bác Hồ sống mãi  - nước nóng và nước mát
147 CĐN.2273 Hồ Chí Minh chân dung đời thường



STT Số CB Tên Sách

1 TCN.09 Văn bản pháp luật về giáo dục

2 TCN.16 101 tình huống pháp luật

3 TCN.24
Hệ thống văn bản pháp luật thực hiện chương
 trình mục tiêu quốc gia về việc làm

4 TCN.25
 Hệ thống văn bản pháp luật thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia về việc làm 

5 TCN.32 Giáo trình môn học pháp luật

6 TCN.33 Giáo trình môn học pháp luật

7 TCN.34 Giáo trình môn học pháp luật

8  TCN.280 
 Tìm hiểu các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực 
quản lý doanh nghiệp 

9 TCN.1117 Giáo trinh Pháp Luật

10 TCN.1394
Những VB quy phạm pháp luật mới nhất về thanh tra, 
kiểm tra, thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật trong lĩnh 
vực giáo dục đào tạo và dạy nghề

11 TCN.1395
Những VB quy phạm pháp luật mới nhất về thanh tra, 
kiểm tra, thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật trong lĩnh 
vực giáo dục đào tạo và dạy nghề

12 TCN.2160
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành 
chính

13 CĐN.2442 Giáo trình pháp luật

14 CĐN.2443 Giáo trình pháp luật

15 CĐN.2446
Hướng dẫn công tác quản lý tài chính, ngân sách tài sản 
và quy chế chi tiêu nội bộ trong trường học

16 CĐN.2447
Những quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý tài 
chính kế toán - kiểm toán, thanh tra - kiểm tra trong 
trường học - T1

17 CĐN.2448
Chế độ mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
chính sách đối với giáo viên, học sinh, cán bộ ngành giáo 
dục đào tạo năm học 2009-2010

18 CĐN.2450 Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật

19 CĐN.2451 Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật

20 CĐN.2459 Giáo trình pháp luật đại cương

21 CĐN.2460 Giáo trình pháp luật đại cương
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