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Số 05 KH-CCB

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Công tác của Hội CCB cơ sở trường Đại học Xây dựng Miền Tây kỷ niệm 60 chiến thắng
Điện biên phủ (7/5/1954-7/5/2014) Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh
gương mẫu 5 năm (2009- 2014)

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng uỷ Trường ĐHXD Miền Tây năm
2014 kế hoạch số 14/KH-CCB ngày 24/3/2014 của Hội CCB Khối cơ quan & Doanh
nghiệp huwongs dẫn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu 5
năm (2009-2014) ;
Ban chấp hành Hội Cưụ chiến binh cơ sở Trường ĐHXD Miền Tây xây dựng, triển khai
thực hiện kế hoạch công tác vào ngày 18/3/2014 như sau :
1. Mục đích yêu cầu
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu ” lần thứ 5 (20092014) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng hội và đề ra phương hướng
nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2014-2019.
Để thiết thực kỷ niệm 60 năm chiến tháng điện biên phủ (7/5/1954-7/5/2014) nêu bật ý
nghĩa lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ
kết hợp giao lưu giữa các đơn vị HCCB cơ sở trong khối cơ quan doanh nghiệp với
HSSV.
Tổ chức phải đạt kết quả thiết thực, Biểu dương khen thưởng kịp thời những cá
nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa là những tấm gương thực sự tiêu biểu cho toàn
Hội học tập và noi theo.
2. Thời gian địa điểm, thành phần khách mời.
+ Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu 5 năm (2009-2014).
- Thời gian : 15 h ngày 18 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm hội trường B1.2.
+ Giao lưu với các đơn vị bạn kỷ niệm 60 năm chiến tháng điện biên phủ (7/5/19547/5/2014).
- Thời gian : dự kiến 18h30’ ngày 07 tháng 5 năm 2014.
- Địa điểm hội trường sảnh nhà 9 tầng .
+ Thành phần khách mời.
- Bí thư Đảng ủy, Ban giám hiệu , Chủ tịch công đoàn trường , Bí thư đoàn trường, Chủ
tịch Hội sinh viên , Chủ tịch hội khuyến học Trường và đồng chí phụ trách nữ công .

3. Nội dung hội nghị .
- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu ” lần thứ 5 (20092014).
- Khen thưởng ( Kỷ niệm chương).
- Ôn lại kỷ niệm 60 năm chiến tháng điện biên phủ (7/5/1954-7/5/2014).
- Ngày 7/5/2014 lúc 18h 30’ giao lưu với các đơn vị bạn trong Khối cơ quan Doanh
nghiệp, nội dung giao lưu do Hội CCB Khối cơ quan doanh nghiệp thực hiện sẽ có thông báo
cụ thể sau.
4. Tổ chức thực hiện
- Ban chấp hành HCCB cơ sở họp bàn kế hoạch tổ chức và phân công người chuẩn bị báo
cáo tổng kết phong trào thi đua và phát động phong trào thi đua. Và các nội dung khác.
- Hậu cần : Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn , đ/c Vũ Thị Thanh. chuẩn bị.
Nơi nhận :
- Đảng ủy BGH báo cáo
- Lưu HCCB cơ sở .
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