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     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 12 tháng 5 năm 2016 
   

KẾ HOẠCH   

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 

 

Thực hiện Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về 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 xây dựng kế hoạch triển khai như 
sau:                                           

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Nhằm tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà 
nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong 
chiến tranh Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức của Viên chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa 
da cam đối với môi trường và con người Việt Nam. 

2. Các hoạt động hưởng ứng phải hướng đến tính nhân văn, nhân đạo cao, 
gắn với việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nạn nhân chất độc 
da cam Việt Nam. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình 
hành động số 36-NQ/TU ngày 21/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 
số 3693/KH-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ 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 đếnViên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên trong Trường.  

2. Tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da 
cam trên địa bàn Phường Phú Tài (Thành phố Phan Thiết). 

3. Tham gia hưởng ứng các hoạt động do cấp trên tổ chức. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch và báo cáo 
kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) 
trước ngày 12/8/2016. 

- Đăng khẩu hiệu 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)”. 
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2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

 - Xây dựng Đề cương tuyên truyền 55 thảm họa da cam ở Việt Nam 
(10/8/1961-10/8/2016), tổ chức tuyên truyền vào buổi chào cờ sáng thứ hai, ngày 
11/7/2016.  

 - Tham mưu điều động Viên chức, người lao động tham gia Lễ kỷ niệm do 
cấp trên tổ chức (nếu có). 

 - Phối hợp với các khoa chuyên môn triển khai cho GVCN tuyên truyền, vận 
động học sinh, sinh viên tham gia, hưởng ứng các hoạt động nhằm góp phần xoa 
dịu nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam trong đợt sinh hoạt chủ nhiệm tháng 
7/2016.  

 3. Đề nghị các đoàn thể 

3.1 Công đoàn: Phối hợp với Đoàn Thanh niên kết hợp tổ chức thăm hỏi, 
động viên các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn Phường Phú Tài 
(Thành phố Phan Thiết), trong dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ 
(27/7/1947-27/7/2016). 

 3.2  Đoàn trường 

- Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên tuyên truyền trong lực 
lượng học sinh, sinh viên tham gia, hưởng ứng các hoạt động nhằm góp phần xoa 
dịu nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam. 

- Điều động Đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ kỷ niệm do cấp trên tổ chức 
(nếu có). 

 Trên đây là Kế hoạch 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, đề nghị Trưởng/phụ trách các đơn vị, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Sở LĐ-TB&XH (báo cáo); 
- Ban Giám hiệu;   
- Đơn vị thuộc Trường;                        
- Công đoàn, Đoàn TN;                                              
- Lưu: VT, TCHCQT(B Liên).         
                            
 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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