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KẾ HOẠCH
Tổ chức hướng dẫn và trình diễn nghệ thuật cắt tỉa
- Căn cứ kế hoạch hoạt động của TT LKĐT&XTVL năm học 2017 -2018;
- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 và tăng cường các hoạt động
nhằm phát triển thêm các kĩ năng nghề cho sinh viên sau khi ra trường.
Trung tâm LKĐT&XTVL tổ chức buổi “Hướng dẫn và trình diễn nghệ thuật cắt
tỉa” cho CB-GV-NV và sinh viên trong nhà trường.
I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA
- Tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CB-GV-NV và sinh viên thông qua các
hoạt động thiết thực nhân dịp chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 (1982
- 2017)
- Tăng cường các hoạt động giao lưu nghề nghiệp cho CB-GV-NV trong toàn trường.
- Thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa nhà trường và các chuyên gia trong lĩnh vực
cắt tỉa nghệ thuật.
- Giúp CB-GV-NV và sinh viên trong toàn trường có cơ hội trải nghiệm những hoạt
động cắt tỉa trình độ cao do những chuyên gia uy tín hướng dẫn.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung: Cắt tỉa các loại củ quả truyền thống như: Dưa hấu, cà rốt, đu đủ…
- Trình diễn nghệ thuật cắt tỉa của nghệ nhân.
- Hướng dẫn các học viên thực hành cắt tỉa trên các loại sản phẩm củ, quả thực tế.
Lưu ý: Các loại củ quả và dụng cụ cắt tỉa sẽ do BTC chuẩn bị, người tham gia
có thể mang theo dụng cụ của mình nếu muốn.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 8h00 sáng ngày 14/11/2017 (Thứ 3)
- Địa điểm: P101 – A4.
3. Đối tượng tham gia
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a. Đối với CB-GV-NV
- Yêu cầu giảng viên khoa Công nghệ chế biến và khoa Khách sạn du lịch tham gia
đầy đủ (Trừ các đồng chí có giờ giảng).
- Khuyến khích các CB-GV-NV trong toàn trường tham gia nếu không có giờ giảng
hoặc bận công tác chuyên môn.
b. Đối với sinh viên
- GVCN lập danh sách sinh viên tham gia và gửi về TTLKĐT&XTVL trước ngày
10/11/2017.
Đối với SV khoa KSDL&CNCB: Mỗi lớp cử 15 sinh viên.
Đối với SV các khoa khác: Mỗi lớp cử 05 sinh viên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các đơn vị nộp danh sách tại Văn phòng Trung tâm LKĐT&XTVL tầng 1 nhà A1
ngày 10/11/2017 (Đ/c Phan Thị Thanh Nga nhận, SĐT: 0912536179).
- Trưởng các đơn vị thông báo kế hoạch tới toàn thể CB, GV, NV của phòng, khoa,
bộ môn mình theo đúng thời hạn để ban tổ chức sắp xếp và chuẩn bị nguyên vật liệu phù
hợp.
Trên đây là kế hoạch tổ chức buổi “Hướng dẫn và trình diễn nghệ thuật cắt tỉa”
nhân dịp chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017. BGH yêu cầu các đơn vị và
các đồng chí GVCN triển khai đầy đủ, nghiêm túc.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Các đơn vị: (để thực hiện);
- Lưu VT.

Nguyễn Thị Hồng Hoa
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