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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: 67/KH-TCĐN                          Bình Thuận, ngày  26  tháng 9 năm 2016 
 
 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT 
Tổ chức sự kiện “Trao cơ hội, tạo tương lai” 

  

 

Thực hiện kế hoạch số 38 /KH-TCĐN ngày 27/4/2016 về việc tổ chức sự 
kiện “Trao cơ hội, tạo tương lai”. 

Qua cuộc họp triển khai ngày 22/9/2016, dưới sự góp ý thảo luận của các 
thành viên trong các ban chuyên trách và được sự đồng ý của Hiệu trưởng. 

Nay, Ban Tổ chức sự kiện Trường điều chỉnh kế hoạch chi tiết sự kiện 
“Trao cơ hội, tạo tương lai” thay cho kế hoạch số 54/KH-TCĐN đã ban hành 
ngày 27/7/2016 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH 

- Trang bị cho học sinh - sinh viên, người lao động địa phương (gọi chung 
là ứng cử viên) có kỹ năng cần thiết trong việc ứng xử phỏng vấn tìm việc; có 
nhận thức đúng đắn và nâng cao thái độ, hành vi trong công việc để tạo tiền đề 
thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp sau này. 

- Tạo cầu nối giữa học sinh-sinh viên với Doanh nghiệp; giúp Doanh 
nghiệp nắm bắt nhu cầu, chất lượng của học sinh-sinh viên và tạo cơ hội việc 
làm cho học sinh-sinh viên. 

- Tạo điều kiện cho Học sinh - Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng như các 

đối tượng khác có nhu cầu về việc làm và tìm kiếm một công việc phù hợp với 

nghề và năng lực bản thân. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Hội thảo chuyên đề: “Trao cơ hội-tiếp bước thành công” 

- Thời gian: 08h30’- 09h30’ ngày 14/10/2016 (Thứ sáu) 

- Hội trường -Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

- Nội dung: Giao lưu chia sẻ với các chuyên gia tại sân khấu hội trường; tư 
vấn trực tiếp cho ứng viên cách ứng xử trong quá trình phỏng vấn tìm việc; cung 
cấp những kinh nghiệm hay, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết khi mới bắt đầu công 
việc tại Doanh nghiệp. 

- Khách mời tham dự: 05 chuyên gia đại điện cho 5 Doanh nghiệp trên các 
lĩnh vực nghề: Du lịch, Điện, Cơ khí, May, Công nghệ thông tin. 

- Hình thức thực hiện: MC dẫn chương trình, Ứng viên đặt câu hỏi đến 
khách mời. 
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- Yêu cầu: Các khoa chuyên môn, gửi câu hỏi của Ban tổ chức được chọn 
lọc từ các câu hỏi của học sinh đưa lên đến đại diện Học sinh-sinh viên: Mỗi 
khoa 05 học sinh, sinh viên. 

2. Chương trình “Phỏng vấn thử-Thành công thật”  

- Thời gian: 09h45’-11h30’ ngày 14/10/2016 (Thứ sáu) 

- Tại tiền sảnh Hội trường-Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

- Nội dung: Ứng viên trải qua cuộc phỏng vấn giả định với các chuyên gia 
nhân sự, sau đó các chuyên gia sẽ đánh giá kết quả,  góp ý những hạn chế của 
Ứng viên nhằm hoàn thiện hơn hồ sơ ứng tuyển và cách thức trả lời phỏng vấn. 

- Hình thức thực hiện:  

+ Ứng viên: Nộp hồ sơ xin việc để tham gia chương trình, gồm có:  

  Thư  ứng tuyển (đánh máy hoặc viết tay, cung cấp đầy đủ thông tin cần 
thiết, ghi rõ vị trí muốn tham gia phỏng vấn, có dán ảnh); 

  Sơ yếu lý lịch;  

  Bảng photo chứng minh nhân dân; 

  Bảng photo các văn bằng. 

Ghi chú: Hồ sơ sẽ được gửi trả lại cho Ứng viên sau chương trình. 

+ Ban tổ chức sẽ gửi hồ sơ xin việc đến các khách mời trước khi tổ chức 
chương trình. 

+ Doanh nghiệp đại điện cho các nghề sẽ tham gia phỏng vấn và hướng dẫn 
hoàn thiện một hồ sơ xin việc. 

- Khách mời tham dự: 5 doanh nghiệp đã tham gia ở nội dung 1. 

- Yêu cầu:  

+ Ứng viên phải nộp hồ sơ xin việc cho Ban tổ chức trước ngày 05/10/2016 
(trước khi chương trình diễn ra 10 ngày). 

+ Mỗi nghề Du lịch, Điện, Cơ khí, May, Công nghệ thông tin đại điện 05 
hồ sơ. 

+ Hồ sơ nộp trực tiếp tại: Trung tâm Đào tạo và Quan hệ Doanh nghiệp    
(Cô Ly). 

3. Chương trình “Tạo tương lai” 

- Thời gian: 09h45’-11h30’ 14/10/2016 (Thứ sáu) 

- Tại: Nhà vòm: Sắp xếp dọc hai bên dãy phòng học A và B. Dựng 02 dãy 
rạp dọc theo sân chào cờ, mỗi dãy rạp từ 6-8 Doanh nghiệp. Mỗi gian hàng đều 
có bảng tên của Doanh nghiệp (In giấy cứng, màu xanh, để trên bàn và dán keo), 
không trang trí. Các Doanh nghiệp sẽ tự trang trí gian hàng theo khu vực được 
sắp xếp. 

- Nội dung: Doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn các ứng viên đã đăng ký 
tham gia phỏng vấn tìm việc. 

- Hình thức thực hiện: Ứng viên nộp hồ sơ xin việc và Doanh nghiệp phỏng 
vấn tuyển dụng tại chổ. 
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4. Thông tin việc làm của Doanh nghiệp 

Thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp được thống kê thông qua hai 
kênh: Trực tiếp từ Doanh nghiệp và trên phương tiện thông tin khác. Các thông 
tin này được thông báo qua website của Trường, các khoa chuyên môn, Phòng 
công tác Học sinh-Sinh viên, facebook… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để công tác triển khai và tổ chức thực hiện được chu đáo và thành công, 
Trường thành lập và phân công nhiệm vụ các ban chuyên trách như sau: 

1. Ban Tổ chức 

1.1 Thành phần: 

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Ích, Phó Hiệu trưởng 

- Phó Trưởng ban TT: Bà Nguyễn Hồng Nga, Giám đốc Trung tâm Đào tạo 
và Quan hệ Doanh nghiệp; 

- Phó Trưởng ban: Bà Trần Thị Thu Nga, Trưởng Phòng Đào tạo; 

- Các thành viên: 

+ Bà Nguyễn Vũ Giang Hà, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản; 

+ Ông Nguyễn Hoàng Chiến, Trưởng Khoa Du lịch-Dịch vụ; 

+ Ông Nguyễn Quốc Thái, Trưởng Khoa Kỹ thuật; 

+ Ông Trương Quốc Tuấn, Phó Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản 
trị; 

+ Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học-Kiểm định 
chất lượng; 

+ Ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên; 

+ Bà Cao Thị Thu Huyên, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính. 

1.2. Nhiệm vụ: 

- Xây dựng chương trình, kịch bản trước ngày 08/8/2016. 

- Chuẩn bị nội dung các câu hỏi để Ứng viên hỏi doanh nghiệp phù hợp 
theo nghề đào tạo. 

- Thiết kế thư mời, thư cảm ơn Doanh nghiệp tham gia chương trình trước 
ngày 08/8/2016 

- Thống kê thông tin việc làm của các Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 
lao động: Từ phía Doanh nghiệp và Khoa chuyên môn, các phòng ban (trước 
ngày 30/8/2016). 

- Tập hợp danh sách học sinh có nhu cầu tìm việc từ Khoa chuyên môn, 
trao đổi với Doanh nghiệp tuyển dụng để chuẩn bị cho sự kiện “Tạo tương lai” 
trước ngày 8/8/2016. 

- Sau khi các khoa chuyên môn cung cấp danh sách Doanh nghiệp tham gia 
tọa đàm, gửi thư mời đến đại diện các doanh nghiệp kèm nội dung kịch bản của 
buổi tọa đàm trước ngày 22/8/2016. 
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- Liên hệ và nhận thông tin phản hồi từ Doanh nghiệp trước ngày 
09/9/2016. 

- Niêm yết danh sách Doanh nghiệp tham gia sự kiện, trước ngày 
3/10/2016. 

- Thông báo  đến các cơ sở đào tạo khác, người lao động ngoài trường tham 
gia sự kiện (trước ngày 23/9/2016). 

- Viết bài đăng lên website Trường. 

2. Ban Khánh tiết-Hậu cần 

2.1. Thành phần: 

- Trưởng ban: Ông Trương Quốc Tuấn, Phó Trưởng Phòng Tổ chức-Hành 
chính-Quản trị; 

- Phó Trưởng ban TT: Lương Thị Mười, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài 
chính; 

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Phòng Quản lý Khoa 
học-Kiểm định chất lượng; 

- Các thành viên: 

+ Ông Nguyễn Ngọc Chinh, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật; 

+ Ông Bùi Lê Cường Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo; 

+ Bà Lâm Hải Ngọc Quyên, Phó Trưởng Khoa Du Lịch – Dịch vụ; 

+ Ông Đoàn Khắc Vương, giáo viên Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản; 

+ Ông Trương Sanh Trung, chuyên viên Phòng Đào tạo; 

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, chuyên viên Phòng Đào tạo; 

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu, chuyên viên Phòng Đào tạo; 

+ Bà Trần Thị Bích Liên, chuyên viên Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản 
trị; 

+ Bà Hồ Nguyễn Tiểu My, Tổ trưởng tổ Du lịch; 

+ Bà Lê Thị Như Ý; giáo viên khoa Du lịch - Dịch vụ; 

+ Bà Thế Thị Lan Anh, chuyên viên Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị; 

+ Bà Lê Thị Nhung, chuyên viên Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị;  

+ Bà Dương Thị Tự, tổ trưởng tạp vụ thuộc Phòng Tổ chức-Hành chính-
Quản trị; 

+ Ông Đào Ngọc Đăng Khoa, cán sự Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị; 

+ Ông Nguyễn Khoa, cán sự Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị; 

+ Ông Ngô Minh Thuận, lái xe, Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị. 

+ Bà Nguyễn Thị Kim Loan, chuyên viên Phòng Công tác Học sinh-Sinh 
viên; 

+ Ông Võ Duy Trung, chuyên viên Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên. 

Trong trường hợp cần thêm nhân lực, Ban Khánh tiết-Hậu cần sẽ điều động 
thêm thành viên. 
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2.2. Nhiệm vụ: 

- Chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ sự kiện: Trang trí Hội trường; Thuê 
Nhà vòm dùng làm khu vực phỏng vấn, âm thanh, lễ tân, treo băng rol; Trang trí 
tại tiền sảnh phòng hội thảo và phòng lễ tân theo mục đích giới thiệu hình ảnh 
quảng bá trường. 

- Bám sát vào nội dung chương trình do Ban Tổ chức xây dựng để phân 
công nhiệm làm công tác lễ tân, hậu cần được chu đáo. 

- Tuyên truyền trên website. 

- Chụp ảnh, quy phim. 

- Chạy bảng điện tử. 

- Mời Báo, Đài PT-TH  và cổng thông tin điện tử của tỉnh đưa tin. 

- Tổng hợp kinh phí tổ chức sự kiện: In ấn băng roll, thư mời, tờ rơi thông 
tin việc làm; trang trí hội trường; bồi dưỡng báo, đài, khách mời, thuê nhà 
vòm… 

+ In thư mời: Trước ngày 15/8/2016 

+ In, ép plastic thư cảm ơn: Trước ngày 10/10/2016 

+ Thiết kế, in, treo băng - rôn tuyên truyền, tổ chức sự kiện (Trên website, 
tại trường, các phương tiện truyền thông khác) trước ngày 16/9/2016 

3. Ban Văn nghệ 

3.1. Thành phần: 

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Phòng Công tác Học sinh-
Sinh viên; 

- Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng Phòng Công tác 
Học sinh-Sinh viên, Bí thư Đoàn Thanh niên. 

- Các thành viên: 

+ Bà Đoàn Thị Hương Giang, giáo viên Khoa Công nghệ thông tin và Cơ 
bản; 

+ Bà Nguyễn Hải Minh, giáo viên Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản; 

+ Ông Đỗ Văn Ngọc, giáo viên Khoa Điện-Điện tử; 

+ Bà Mai Thị Kim Trâm, giáo viên Khoa Du lịch-Dịch vụ; 

+ Bà Lê Uyên Quyên, giáo viên Khoa Du lịch-Dịch vụ, MC Chương trình; 

+ Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng Đào tạo, MC Chương trình. 

3.2. Nhiệm vụ 

- Thực hiện 5 tiết mục văn nghệ vào đầu giờ tổ chức sự kiện trước ngày 
30/9/2016; 

- Xây dựng các chương trình gắn liền với sự kiện phù hợp công tác đoàn, 
trước ngày 15/9/2016. 

4. Để các ban triển khai công việc được thuận lợi, các đơn vị thuộc Trường 
chủ động, phối hợp triển khai một số nội dung cụ thể như sau:  
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4.1. Phòng Đào tạo 

Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp để học sinh tham gia chương trình 

4.2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

- Quản lý Học sinh-Sinh viên trong quá trình diễn ra sự kiện. 

- Cập nhật thông tin học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp vào dữ liệu để liên 
lạc Cựu Học sinh-Sinh viên. 

- Tuyên truyền và thông báo đến các đối tượng khác ngoài trường, cựu Học 
sinh-Sinh viên chưa có việc làm được biết đến sự kiện để tham gia (thực hiện 
trước ngày diễn ra sự kiện 1 tháng). 

4.3. Các khoa chuyên môn 

- Tuyên truyền, thông báo cho Học sinh-Sinh viên mục đích, nội dung của 
buổi tổ chức sự kiện “Trao cơ hội, tạo tương lai” và phân công Học sinh-Sinh 
viên đặt các câu hỏi để tham gia tọa đàm với Doanh nghiệp. 

- Cung cấp thông tin Doanh nghiệp tham gia buổi tọa “Trao cơ hội, tạo 
tương lai”. 

- Cung cấp thông tin việc làm và Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao 
động cho Ban tổ chức (thông qua Trung tâm Đào tạo và Quan hệ Doanh nghiệp) 
để tổng hợp chuẩn bị buổi phỏng vấn trong ngày tổ chức sự kiện “Tạo tương 
lai”. 

- Photo phiếu đăng ký tìm việc làm. 

- Phát và thu phiếu đăng ký việc làm, lập danh sách Học sinh-Sinh viên có 
nhu cầu tìm việc làm. 

- Phối hợp quản lý Học sinh-Sinh viên trong quá trình diễn ra sự kiện. 

- Cử giáo viên hướng dẫn Học sinh-Sinh viên tại các vị trí  Doanh nghiệp 
phỏng vấn. 

- Phân công Trưởng hoặc phó Khoa tham gia chương trình “ Phỏng vấn 
thử, thành công thật” cùng với Doanh nghiệp. 

4.4. Trung tâm Đào tạo&Quan hệ Doanh nghiệp 

Chịu trách nhiệm tham mưu, triển khai các công việc của Ban tổ chức. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức sự kiện “Trao cơ hội, tạo tương lai” của 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đề nghị các cá nhân, đơn vị có liên quan 
phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vui lòng liên 
hệ trực tiếp Trưởng Ban tổ chức./.    

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/c) 
- Phó Hiệu trưởng (C.Hạnh); 
- Các đơn vị thuộc trường (thực hiện); 
- Lưu VT Trung tâm ĐT & QHDN. 

 

 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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