
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

Số: 41/KH-TCĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày  16 tháng 5 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 

 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm đánh giá tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế 
hoạch kinh tế-xã hội, nhiệm vụ chủ yếu được Chủ tịch UBND giao; kết quả tổ 
chức các phong trào thi đua. 

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2016. 

2. Yêu cầu 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị phải chu đáo; các đơn vị được giao 
nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ. 

- Đảm bảo yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

II. Nội dung 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Tham mưu văn bản quy định các tiêu chí bình xét khen thưởng tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hướng dẫn 
các đơn vị triển khai thực hiện, hoàn thành ngày 20/5/2016. 

- Tổng hợp, rà soát danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; 
tham mưu họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường vào ngày 15/6/2016. 

- Tham mưu dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 về tình hình, kết quả thực hiện: Nghị quyết số 
01/NQ-TCĐN ngày 01/02/2016; thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội, 
nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 của Trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại 
Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 và Quyết định số 70/QĐ-
UBND ngày 07/01/2016; kết quả tổ chức các Phong trào thi đua yêu nước gắn 
với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc 
vận động, trình Hiệu trưởng ngày 27/5/2016. 

- Công tác tổ chức và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị: Chuẩn bị 
hội trường; trang trí; âm thanh; chụp ảnh; khen thưởng; đăng tin bài, hình ảnh 
trên Website Trường,... 
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- Trang trí pano tại Hội trường với nội dung: 

 

 

 

 

2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

- Xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc và Trường học đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật 
tự” năm học 2015-2016, chuyển phòng TC-HC-QT để tổng hợp trước ngày 
24/5/2016. 

- Viết tin bài đăng trên Website Trường. 

3. Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Chuẩn bị kinh phí khen thưởng thành tích cho các tập thể, cá nhân. 

4. Các đơn vị thuộc Trường 

- Báo cáo kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải 
pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 95/QĐ-
TCĐN ngày 17/3/2016 của Trường về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 
cho các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận, gửi báo cáo về 
Phòng TC-HC-QT trước ngày 24/5/2016 để Phòng tổng hợp. 

- Trên cơ sở dự thảo các báo cáo có liên quan do Phòng TC-HC-QT tham 
mưu đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, các đơn vị nghiên cứu và chuẩn bị các ý 
kiến để tham gia thảo luận tại Hội nghị.  

5. Đề nghị Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, số liệu có liên quan đến việc tổ 
chức phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động xã hội như: Ngày 
vì người nghèo; đền ơn đáp nghĩa;  “Người tốt, việc tốt”; “Gia đình văn hóa”; 
xây dựng trường học đạt “Chuẩn văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào học tập, lao động sáng tạo,…và Chương 
trình “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. 

III. Thời gian tổ chức, thành phần tham dự 

1. Thời gian: 14h00’, ngày 24/6/2016 (Thứ sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

3. Thành phần tham dự 

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động (Nam mặc áo sơ mi, cravat; 
Nữ mặc áo dài). 

 

 

                 HỘI NGHỊ 

      SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

    Bình Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2016 
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IV. Chương trình hội nghị 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 14h00’- 14h10’ 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần 
tham dự hội nghị;  

- Thông qua chương trình Hội nghị; 

- Giới thiệu thành phần chủ trì, thư ký 
Hội nghị và mời đến vị trí làm việc: 

- Chủ trì: 

+ Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; 

+ Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 

-  Thư ký:  

Bà Vũ Thị Ngọc Thủy, chuyên viên 
Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị. 

Ban tổ chức 

2 14h10’- 15h30’ 
Điều hành thảo luận; các đơn vị tham gia 
ý kiến thảo luận. 

HT-Nguyễn 
Thanh Tâm 

3 15h30’- 15h45’ Giải lao  

4 15h45’- 16h00’ 
Công tác khen thưởng cho tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng 
đầu năm 2016. 

Phó Trưởng 
Phòng TC-HC-

QT  

5 16h00’-17h00’ Kết luận Hội nghị. 
HT-Nguyễn 
Thanh Tâm 

6 17h00’ Bế mạc Hội nghị. Ban tổ chức 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, 
đề nghị các đơn vị, đoàn thể có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                 
- Lưu: VT, TCHCQT(B. Liên). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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