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KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức thực hiện công trình  

“Hàng rào lưới B40 Nhà văn hóa thôn Phú Nhang” 
 

Căn cứ Tờ trình số 62/TTr-TCHCQT ngày 11/4/2016 về việc xin ý kiến 
thực hiện công trình “Hàng rào lưới B40 Nhà văn hóa thôn Phú Nhang-xã Hàm 
Hiệp-huyện Hàm Thuận Bắc-tỉnh Bình Thuận” đã được Hiệu trưởng duyệt, 
Trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công trình như sau:    

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích: Việc triển khai công trình hàng rào Nhà văn hóa giúp cho 
thôn hoàn thành tiêu chí 5 góp phần cùng nhân dân và chính quyền xã hoàn 
thành chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm 2016. 

2. Yêu cầu 

- Phối hợp tốt với địa phương trong quá trình tổ chức thi công đúng kỹ 
thuật, hiệu quả và mỹ quan. 

- Đảm bảo thời gian, an toàn lao động trong quá trình thực hiện. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Phối hợp với Ban Điều hành thôn Phú Nhang chuẩn bị mặt bằng công 
trình phục vụ việc lắp đặt hàng rào lưới B40 theo đúng thời gian. 

- Tham mưu lập dự trù kinh phí, mua và tập kết lưới B40 tại công trình 
trước giờ thi công 7 giờ 00 phút; làm bảng tên của Trường để gắn tại công trình. 

- Tham mưu Giấy mời Phóng viên báo Bình Thuận, Đài phát thanh-Truyền 
hình tỉnh đưa tin; mời đại diện Cấp ủy, BGH, Ban chấp hành công đoàn dự. 

- Chuẩn bị xe ô tô 5 chỗ đưa đón đại diện Cấp ủy, BGH và công đoàn dự; 
xe ô tô 16 chỗ đưa và đón các đoàn viên tham gia thực hiện công trình; công tác 
hậu cần, y tế (03 bình nước 20 lít, dụng cụ y tế…) 

- Tiếp nhận và quản lý dụng cụ phục vụ cho việc lắp đặt từ khoa Kỹ thuật. 

- Quay phim, chụp hình ghi lại tư liệu và viết bài đăng tin lên website của 
Trường. 

- Đôn đốc, theo dõi và phối hợp với các đơn vị thực hiện. 

2. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Chuẩn bị kinh phí thực hiện công trình. 

3. Khoa Kỹ thuật: Chuẩn bị dụng cụ (kìm, búa, kích…) để chuyển giao 
cho phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị phục vụ việc lắp đặt. 

4.  Đề nghị Đoàn Trường: Huy động 15 đoàn viên thanh niên nam là học 
sinh, sinh viên và 01 thành viên Ban chấp hành Đoàn Trường làm công tác tổ 
chức thực hiện. 
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5. Đề nghị Công đoàn Trường: Hỗ trợ tiền ăn cho 15 đoàn viên là học 
sinh, sinh viên. 

6. Đề nghị Ban điều hành Thôn Phú Nhang  

- Mời đại diện lãnh đạo địa phương dự. 

- Chuẩn bị mặt bằng công trình hàng rào lưới B40 Nhà văn hóa (trước 
16h00 ngày 28/4/2016). 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN (Ngày 29/4/2016) 

1. Tập kết tại Trường: 06 giờ 00 phút. 

2. Triển khai thi công lắp đặt: 07 giờ 00 phút tại Nhà văn hóa thôn Phú 
Nhang (xã Hàm Hiệp-huyện Hàm Thuận Nam-tỉnh Bình Thuận). 

3. Bàn giao công trình cho Ban điều hành thôn: 10 giờ 30 phút. 

Trường yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện có hiệu quả./. 
  

Nơi nhận: 
- Ban Điều hành thôn Phú Nhang; 

- Hiệu trưởng (báo cáo); 
- PHT. Hạnh (phối hợp); 
- Ban chấp hành Công đoàn trường; 
- Ban thường vụ Đoàn Trường; 
- Các đơn vị có liên quan; 
- Lưu: VT, TCHCQT (VChiến). 
 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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