
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

Số: 59/KH-TCĐN 

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

Bình Thuận, ngày 30 tháng 8 năm 2016 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2015-2016 
và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 

 

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-TCĐN ngày 26/7/2016 của Trường về việc tổ 
chức Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; sinh hoạt chính trị hè năm 2016; 
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2015-2016;  

Trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 
2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm học 2015-
2016.  

2. Thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, công tác quản 
lý trong năm học 2016-2017. 

3. Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc 
trong năm học 2015-2016.  

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian: Từ chiều ngày 13/9/2016 đến ngày 14/9/2016 

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00’ đến 17 giờ 00’. 

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

3. Thành phần: Tất cả công chức, viên chức và người lao động (Nam: áo sơ 
mi, thắt caravat; Nữ: áo dài). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Tham mưu các văn bản dự thảo: Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 
học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017. 

- Chủ trì công tác tổ chức, phục vụ hội nghị; chuẩn bị các điều kiện có liên 
quan đến việc công bố các quyết định công nhận danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng thành tích tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 
2015-2016. 

- Phối hợp với các đơn vị để thống nhất tham mưu Hiệu trưởng giao chỉ tiêu 
thi đua, kế hoạch năm học 2016-2017 (chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo; tỷ lệ học sinh, 
sinh viên bỏ học; các nhiệm vụ tham mưu,...) cho các đơn vị (sau Hội nghị) 
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- Trang trí khẩu hiệu: 

HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 VÀ TRIỂN KHAI 
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 

Bình Thuận, ngày 13-14 tháng 9 năm 2016 

 

2. Các đơn vị thuộc Trường 

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 
và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017, Trưởng các đơn vị tổ chức quán 
triệt cho viên chức, người lao động thảo luận và có ý kiến đề xuất các giải pháp để 
triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao 
chất lượng dạy nghề, công tác quản lý,...trong năm học 2016-2017. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Buổi chiều ngày 13/9/2016 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 14h00-14h05 

- Ổn định tổ chức 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham 
dự. P. Trưởng Phòng 

TC-HC-QT 
(Quốc Tuấn) 

 2 14h05-14h10 

- Thông qua chương trình Hội nghị. 

- Giới thiệu thành phần chủ trì, thư ký:  
+ Chủ trì: Ban Giám hiệu. 

+ Thư ký: Trần Thị Bích Liên, chuyên viên 
Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị. 

3 14h10-15h10 

Định hướng nội dung thảo luận báo cáo tổng 
kết năm học 2015-2016, đề xuất các giải pháp 
thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017. 
- Phân công các tổ thảo luận. 

Hiệu trưởng 

4 15h10-17h00 

Các tổ thảo luận, góp ý kiến dự thảo Báo cáo 
tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-
2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học mới 
2016-2017. 

Các tổ trưởng 

2. Ngày 14/9/2016 
 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 07h55-08h00 Ổn định tổ chức 
P. Trưởng Phòng 

TC-HC-QT 
(Quốc Tuấn) 
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08h00-10h30 
Các tổ tiếp tục thảo luận, góp ý kiến dự thảo 
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm 
vụ năm học 2014-2015 và phương hướng 

 

Các tổ trưởng 
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nhiệm vụ năm học mới 2015-2016. 

3 10h30-11h30 
Các tổ trưởng nộp trực tiếp biên bản thảo luận 
tổ cho Hiệu trưởng. 

 

4 14h00-15h30 
Tổ trưởng (đại diện) tổ trình bày ý kiến và 
các ý kiến thảo luận khác. 

 

5 15h30-16h00 

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm học 2014-2015. 

P. Trưởng Phòng 
TC-HC-QT 

 

6 16h00-17h00 Kết luận hội nghị Hiệu trưởng 

7 17h00 Bế mạc hội nghị 
P. Trưởng Phòng 

TC-HC-QT 
 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2015-
2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, đề nghị các bộ phận có liên quan 
phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

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

 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

 
Nguyễn Thanh Tâm 
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