
 

KẾ HOẠCH 

Mở lớp Tin học văn phòng cho công chức, viên chức  

xã, thị trấn tại Bình Thuận 
 

 

1. MỤC ĐÍCH 

- Đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức đang làm 
việc tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao kỹ năng sử dụng tin học trong xử lý công việc. 

2. YÊU CẦU 

 Các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức mở lớp, đào tạo đạt kết quả cao và đúng 
như kế hoạch đã đề ra. 

3. NỘI DUNG 

Bồi dưỡng nghiệp vụ tin học văn phòng. 

4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

 Công chức, viên chức đang làm việc tại các xã, thị trấn tại Bình Thuận. 

5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỚP HỌC 

- Thời gian tổ chức lớp học: Tháng 10/2016 

- Địa điểm: Huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Tánh Linh, 
huyện Đức Linh. 

Số 
TT 

Tên huyện 

Số 
lượng 

học viên 
(dự 

kiến) 

Lớp 
Thời gian 

đào tạo 
Địa điểm đào tạo 

(Dự kiến) 
Giáo viên 
giảng dạy 

1 
Hàm 
Thuận Bắc  

20 01 

Từ 
25/10/2016 

đến 
05/11/2016 

 

Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường 
xuyên huyện Hàm 
Thuận Bắc 

Cô: 
Nguyễn Vũ 
Giang Hà 

2 Bắc Bình 20 01 

Từ 
01/11/2016 

đến 
11/11/2016 

 

Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường 
xuyên huyện Bắc 
Bình 
 

Cô:  
Nguyễn 
Thị Thanh 
Thiện 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HÒA CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 72/KH-TCĐN Bình Thuận, ngày 12 tháng 10 năm 2016 
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Số 
TT 

Tên huyện 

Số 
lượng 

học viên 
(dự 

kiến) 

Lớp 
Thời gian 

đào tạo 
Địa điểm đào tạo 

(Dự kiến) 
Giáo viên 
giảng dạy 

3 Đức Linh 20 01 

Từ 
22/11/2016 

đến 
02/12/2016 
 

Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường 
xuyên huyện Đức 
Linh 

Thầy:  
Đoàn Khắc 
Vương 

4 Tánh Linh 20 01 

Từ 
06/12/2016 

đến 
16/12/2016 
 

Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường 
xuyên huyện 
Tánh Linh 

Thầy:  
Phạm Kim 
Ngân 

  Tổng cộng 80 04     

 

6. PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

6.1.Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ học viên và kế 
hoạch mở lớp. Phối hợp với địa phương và Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản 
chuẩn bị về phòng máy tính và nơi tổ chức lớp học.  

- Quản lý và tổ chức khai giảng, bế giảng lớp học. 

6.2.Phòng Đào tạo 

 - Hướng dẫn Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản xây dựng chương trình 
đào tạo hợp lý và tham mưu Hiệu trưởng ban hành chương trình, phối hợp với 
Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục mở lớp. 

 - Kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo theo quy định. 

6.3. Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản 

- Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo, tham mưu học phí, phân 
công giáo viên giảng dạy, tính toán điều kiện phòng máy vi tính chuẩn bị công tác 
giảng dạy; 

- Cử giáo viên chuyên môn đi cùng Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh 
nghiệp khảo sát các điều kiện chuẩn bị tổ chức lớp học. 

- Cử giáo viên giảng dạy tại các huyện. 

6.4. Phòng Tài vụ 

 Tham mưu Hiệu trưởng phê duyệt mức học phí, soạn thảo hợp đồng với Sở 
Nội vụ, các Trung tâm khi phối hợp thuê máy tổ chức lớp học và hướng dẫn thanh 
toán các chế độ công tác phí có liên quan; 
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Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp Tin học văn phòng cho đối tượng công chức, 
viên chức đang làm việc tại các xã, thị trấn theo đơn đặt hàng của Sở Nội vụ. Đề nghị 
các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt các công việc đã được phân công, mọi 
vấn đề phát sinh báo cáo cho Hiệu trưởng thông qua Trung tâm Đào tạo và Quan hệ 
doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (báo cáo); 
- Phó Hiệu trưởng (Cô Hạnh); 
- Các đơn vị có liên quan (thực hiện); 
- Lưu: VT, TTĐT&QHDN. 

         KT.HIỆU TRƯỞNG  
         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

         Nguyễn Hữu Ích 
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