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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023  

cho giảng viên tình nguyện và lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hạ Long  
  

 Căn cứ Kế hoạch số 1767/KH-ĐHHL ngày 14/12/2022 của Trường Đại 

học Hạ Long về việc Tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân" và đón 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;  

 Căn cứ số lượng giảng viên tình nguyện, lưu học sinh Lào đăng ở lại 

Trường trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

 Trường Đại học Hạ Long xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động đón 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho giảng viên tình nguyện và lưu học sinh 

Lào ở lại Trường trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

 - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân 

Quý Mão; mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế xã hội của Tỉnh, thành tựu 

về công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường đã đạt được trong năm 2022 và 

quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023; 

- Nhằm tạo điều kiện để giảng viên tình nguyện, lưu học sinh Lào có cơ 

hội tìm hiểu và trải nghiệm về bản sắc của Việt nam, góp phần tăng cường mối 

quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa các dân tộc; 

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, tiêt kiệm, đúng ý nghĩa và thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid -19. 

 II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 

1.Thời gian: Từ ngày 07/01/2023 đến ngày 26/01/2023 (Từ ngày 

16/12/2022 đến ngày 05/01/2023 âm lịch). 

2. Địa điểm: Trường Đại học Hạ Long, Cơ sở 1. 

III. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Gói Bánh chưng 

- Thời gian: 07/01/2022 (thứ 7, tức ngày 16/12 Âm lịch)  

-  Địa điểm: Sân khấu Thanh niên (Trường Đại học Hạ Long, Cơ sở 1) 

-  Thành phần: 

+ Đoàn Thanh niên Nhà trường; 

+ Toàn thể giảng viên tình nguyện và 28 Lưu học sinh Lào; 

+ Phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên; 

-  Nội dung: Phối hợp với Đoàn Thanh niên gói bánh chưng 
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2. Chơi xuân và sắm tết tại Big C Hạ Long  

-  Thời gian: 16/01/2023 (25/12 âm lịch, thứ 2). 

-  Địa điểm: tại Big C Hạ Long 

- Thành phần: 

+ Toàn thể giảng viên tình nguyện và 28 lưu học sinh Lào; 

+ Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học; 

+ Phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên; 

 + Đoàn Thanh niên. 

3. Tặng quà 

-  Thời gian: 19/01/2023 (ngày 28/12/2022 âm lịch, thứ 5). 

-  Địa điểm: Phòng họp tầng 7 Nhà Hiệu bộ, 

- Thành phần: 

+ Ban Giám hiệu; 

+ Toàn thể giảng viên tình nguyện và 28 Lưu học sinh Lào; 

+ Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học; 

+ Phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên; 

 + Đoàn Thanh niên. 

4. Mâm cỗ Việt 

- Thời gian: 24/01/2023 (ngày 03/1 âm lịch, thứ 3). 

- Địa điểm: Nhà ăn trường (Cơ sở 1). 

- Thành phần: 

+ Phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên; 

+ Đoàn Thanh niên Nhà trường; 

+ Toàn thể giảng viên tình nguyện và 28 Lưu học sinh Lào; 

- Nội dung: Tìm hiểu một số món ăn truyền thống mâm cỗ ngày tết Việt 

(tự nấu trang trí Mâm cỗ Việt). 

5. Du Xuân  

- Thời gian: 26/01/2023 (ngày 05/1 âm lịch, thứ 5). 

- Địa điểm: Chùa Ba vàng 

- Thành phần: 

+ Phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên; 

+ Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học; 

+ Đoàn Thanh niên Nhà trường; 

+ Toàn thể giảng viên tình nguyện và 28 Lưu học sinh Lào; 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên 

 - Xây dựng Kế hoạch báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, 

 - Di chuyển và bố trí phòng ở cho LHS Lào từ cơ sở 2 về cơ sở 1; 

- Triển khai Kế hoạch tới Lưu học sinh Lào; 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị về kinh phí và hoàn 

thiện các thủ tục thanh toán, lập dự toán kinh phí trình Ban giám hiệu phê duyệt.  

- Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học, Đoàn Thanh 

niên tổ chức các hoạt động gọi bánh chưng, đi chơi mưa sắm tết và tặng quà cho 

giảng viên tình nguyện và 28 em lưu học sinh Lào. 

 2. Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế  

  - Tăng định mức suất ăn và dự kiến thực đơn các bữa ăn cho giảng viên 

tình nguyện và lưu học sinh lào trong 4 ngày Tết (từ 30/12/2022 Tết đến mùng 

03 Tết) và chỉ đạo Công ty XNK Trường Minh bố trí nhân viên nấu ăn cho 

giảng viên tình nguyện và Lưu học sinh Lào trong thời gian nghỉ tết. 

- Chuẩn bị phòng hội thảo để tổ chức gặp mặt và tặng quà cho giảng viên 

tình nguyện (Thời gian cụ thể sẽ báo sau). Nội dung chuẩn bị: trang trí khánh 

tiết, âm thanh ánh sáng, nước uống. 

- Bố trí xe ô tô chở giảng viên tình nguyện, LHS Lào mua đồ dùng và 

thực phẩm ngày tết, du xuân (thời gian cụ thể thông báo sau). 

 3. Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học 

 - Phối hợp với phòng Phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh 

viên tổ chức các hoạt động theo kế hoạch. 

 - Chù trì giải quyết các thủ tục về lưu trú đối với giảng viên tình nguyện, 

lưu học sinh Lào trong trường hợp giảng viên, lưu học sinh lào di chuyển ra khỏi 

địa bàn Trường (phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu). 

 - Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính bố trí phương tiện đưa giảng 

viên tình nguyện, lưu học sinh Lào đi siêu thị tại Uông Bí để chuẩn bị đồ sinh 

hoạt trong thời gian nghỉ tết (Thời gian dự kiến 29-30/01/2022). 

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

 Chuẩn bị kinh phí, hướng dẫn Phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ 

trợ sinh viên làm thủ tục thanh toán.  

5. Trung tâm Thông tin Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt – Nhật 

Cử cán bộ ghi hình và đưa tin về các hoạt động. 

6. Đoàn Thanh niên Nhà trường 

Phối hợp với phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên để tổ 

chức các hoạt động theo kế hoạch. 
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7. Công ty XNK Trường Minh 

- Bố trí nhân viên nấu ăn cho toàn thể giảng viên tình nguyện và Lưu học 

sinh Lào trong thời gian nghỉ tết. 

- Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. 

 8.  Lưu học sinh Lào, giảng viên tình nguyện 

 - Trong thời gian nghỉ Tết tuyệt đối không ra khỏi địa bàn Nhà trường 

(các trường hợp cụ thể do Ban Giám hiệu quyết định); 

- Triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại kí túc xá và các quy định về 

phòng chống dịch bệnh Covid 19. 

9. Các khoa Đào tạo 

- Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học, phòng Công 

tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên quản lý giảng viên và lưu học sinh Lào 

trong thời gian nghỉ tết, kịp thời giải quyết các vấn đề đột xuất xảy ra.  

- Giảng viên các khoa có nhu cầu mời giảng viên tình nguyện, LHS Lào 

về gia đình ăn tết phải làm giấy đề nghị báo cáo Ban Giám Hiệu, phòng Hợp tác 

quốc tế và QLKH về đảm bảo an toàn cho giảng viên, LHS Lào trong đó ghi rõ 

thời gian, địa điểm lưu trú, di chuyển để phối hợp quản lý và báo cáo cơ quan 

chức năng tại địa bàn lưu trú (có mẫu kèm theo). 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023 cho giảng viên tình nguyện và 28 LHS Lào, Nhà trường yêu cầu 

các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc được 

giao. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Ban Giám hiệu Nhà 

trường thông qua phòng Công tác Chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên để kịp 

thời giải quyết./. 

- Đầu mối liên hệ giải quyết các vấn đề liên quan đến giảng viên tình 

nguyện (cô Tô Thái Hà, phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học, SĐT: 

093651246); 

- Đầu mối liên hệ giải quyết các vấn đề liên quan đến lưu học sinh Lào 

(cô Đào Thị Vương, phòng Công tác Chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên, 

SĐT: 0902199084). 
Nơi nhận: 

- Các sở: Ngoại vụ, GD&ĐT (b/c); 

- Công an TP Uông Bí, Công an Tỉnh; 

- HT, các PHT (b/c); 

- Các đơn vị thuộc trường (t/h); 

- Lưu: VT, CTSV 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Phan Thị Huệ 
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