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TỈNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐN HẢI DƯƠNG 

*** 

Số: 160 /KH-ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Hải Dương, ngày 04 tháng  5  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động quyên góp sách ủng hộ thư viện vùng cao 

 

Thực hiện Kế hoạch 178/KH-TrCĐN ngày 19/4/2022 của Trường Cao đẳng 

nghề Hải Dương; Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên 

năm học 2021 - 2022, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, quyên góp 

ủng hộ thư viện vùng cao. Ban Thường vụ Đoàn trường phát động quyên góp sách 

ủng hộ thư viện vùng cao tại Trường Cao đẳng nghề Hải Dương như sau: 

1. Mục đích 

- Huy động sự ủng hộ của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV) và học 

sinh - sinh viên xây dựng nguồn tài liệu cho Thư viện vùng cao;  

- Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện và văn hoá đọc cho học sinh và 

người dân vùng cao; 

2 Đối tượng quyên góp 

 - CB,GV,NV toàn trường; 

 - Học sinh - sinh viên toàn trường; 

3. Yêu cầu 

3.1. Chất lượng sách 

- Sách còn tốt, có nội dung phù hợp với học sinh - sinh viên; 

- Sách được cấp phép lưu hành của các cấp có thẩm quyền. 

3.2. Thể loại 

 - Sách chuyên ngành, nghiệp vụ, sách tham khảo các môn học, sách giáo 

khoa, sách khoa học thường thức, sách về thiên nhiên môi trường, xã hội, pháp 

luật, nghệ thuật... 

4. Thời hạn thực hiện 

- Thời gian quyên góp: bắt đầu từ ngày 05/5/2022 đến 10/5/2022. 

- Thời gian chuyển sách lên vùng cao: dự kiến T7/2022. 
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5. Phân công nhiệm vụ 

TT Nội dung Người phụ trách 

1 Tuyên truyền, Tổng hợp, tiếp nhận 

Sách ủng hộ từ các đơn vị 

Đ/c Đinh Thị Quyên – Phó bí thư đoàn 

trường. 

2 Tuyên truyền, đôn đốc, tiếp nhận 

Sách CB,GV,NV 

Đ/c Hoàng Minh Huấn – Bí thư Chi đoàn 

Cơ quan. 

3 Tuyên truyền, đôn đốc, tiếp nhận 

Sách HSSV khoa Điện 

Đ/c Phạm Văn Vinh – Bí thư LCĐ khoa 

Điện. 

4 Tuyên truyền, đôn đốc, tiếp nhận 

Sách HSSV khoa Điện tử - CNTT 

Đ/c Trần Đăng Hiếu – Bí thư LCĐ khoa 

Điện tử -CNTT. 

5 Tuyên truyền, đôn đốc, tiếp nhận 

Sách HSSV khoa Cơ khí 

Đ/c  Phạm Văn Khỏe – Bí thư LCĐ khoa 

Điện tử -CNTT. 

6 Tuyên truyền, đôn đốc, tiếp nhận 

Sách HSSV khoa May thời trang 

Đ/c Vũ Thị Huyền – Bí thư LCĐ khoa May 

thời trang. 

Các đồng chí phụ trách (theo phân công) các đơn vị lập danh sách người 

tặng, danh mục sách (theo mẫu) và nộp cùng với sách về Đ.c Đinh Thị Quyên - 

Phó bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội sinh 0983.634.811. 

Trên đây là Kế hoạch phát động quyên góp sách ủng hộ thư viện vùng cao 

của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng nghề Hải Dương, rất mong được sự 

quan tâm, đóng góp ủng hộ từ CB,GV,NV và HSSV trong toàn trường./. 

 

  Nơi nhận: 
- Đảng uỷ, Lãnh đạo trường; 

- Các phòng khoa, đơn vị   

- BCH Đoàn trường; 

- Liên chi đoàn;  

- Lưu: VPĐ;. 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

Lương Xuân Điệp 
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TỈNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐN HẢI DƯƠNG 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Hải Dương, ngày 04 tháng  5  năm 2022 

 

DANH SÁCH 

CB,GV, NV và HSSV quyên góp sách ủng hộ thư viện vùng cao 

(Kèm theo kế hoạch số 160/KH-ĐTN ngày 04/5/2022 của BCH Đoàn trường) 

 

TT Họ và tên Đơn vị Danh mục sách 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

   

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 


