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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

CỦA TỔ TRUYỀN THÔNG 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

         Căn cứ Kế hoạch 235/KH-ĐHKTNA ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

về việc triển khai nội dung hoạt động tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (1960 – 2020);  

        Để nội dung Kế hoạch được triển khai có hiệu quả, Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên như 

sau: 

TT Nội dung công việc Thời gian 

hoàn 

thành 

Người thực 

hiện 

Ghi chú 

1 Lập kế hoạch và dự trù 

kinh phí các nội dung 

thuộc Tổ thực hiện để 

chuyển về Tiểu ban cơ 

sở vật chất, hậu cần 

Trước ngày 

10/4/2020 

Thầy Sơn  (các Thầy cô gửi dự trù kinh phí thực hiện từng 

chuyên mục cho Th Sơn trước ngày 7/4/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng kế hoạch kết 

nối Cựu sinh viên, đối 

tác, doanh nghiệp tài trợ 

vật chất cho các hoạt 

động bằng các hình thức 

khác nhau như: Thư 

ngỏ, điện thoại, làm việc 

trực tiếp…) 

Trước 07/4 Thầy Sơn  

 

- Thầy Sơn tham mưu Thư ngỏ trình HT  

- Làm đầu mối của Nhà trường về kết nối Cựu SV (nắm 

thông tin về CựuSV) thông qua các thầy cô đại diện kết 

nối Cựu sinh viên các khoa.  

- Vận động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp có mối 

quan hệ với Nhà trường. 

Trước 07/4  Cô Võ Dung 

 

- Xây dựng phương án kết nối với Cựu SV khoa Nông 

lâm, đối tác, doanh nghiệp. 

- Dự trù kinh phí gửi thư ngỏ, điện thoại liên hệ (nếu cần) 

phục vụ kết nối cựu SV thuộc khoa. 

 - Tổ chức gửi Thư ngỏ, thu thập thông tin (địa chỉ, số 
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diện thoại, facebook hoặc zalo của cựu sv thuộc khoa. 

- Huy động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp và sinh 

viên.  

Trước 07/4 Cô Hồ Hiền 

 

- Xây dựng phương án kết nối với Cựu SV khoa Kinh tế - 

QTKD, đối tác và doanh nghiệp. 

- Dự trù kinh phí gửi thư ngỏ, điện thoại liên hệ (nếu cần) 

phục vụ kết nối  cựu SV thuộc khoa.  

- Tổ chức gửi Thư ngỏ, thu thập thông tin (địa chỉ, số diện 

thoại, facebook hoặc zalo của cựu sv) thuộc khoa. 

- Tham gia vận động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp và 

sinh viên. 

Trước 07/4 Cô Hoàng 

Huyền 

- Xây dựng phương án kết nối với Cựu SV khoa TCNH, 

đối tác và doanh nghiệp. 

- Dự trù kinh phí gửi thư ngỏ, điện thoại liên hệ (nếu cần) 

phục vụ kết nối  cựu SV thuộc khoa.  

- Tổ chức gửi Thư ngỏ, thu thập thông tin (địa chỉ, số diện 

thoại, facebook hoặc zalo của cựu sv) thuộc khoa. 

- Tham gia vận động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp và 

sinh viên. 

Trước 07/4 Thầy Điệp - Xây dựng phương án kết nối với Cựu SV khoa Kế toán 

phân tích, đối tác và doanh nghiệp. 

- Dự trù kinh phí gửi thư ngỏ, điện thoại liên hệ (nếu cần) 

phục vụ kết nối  cựu SV thuộc khoa.  

- Tổ chức gửi Thư ngỏ, thu thập thông tin (địa chỉ, số diện 

thoại, facebook hoặc zalo của cựu sv) thuộc khoa. 

- Tham gia vận động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp và 
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sinh viên. 

Trước 07/4 Th. Hoàng Hà - Xây dựng phương án kết nối với Cựu SV, đối tác và 

doanh nghiệp.  

- Dự trù kinh phí gửi thư ngỏ, điện thoại liên hệ (nếu cần) 

phục vụ kết nối  cựu SV .  

- Tổ chức gửi Thư ngỏ, thu thập thông tin (địa chỉ, số diện 

thoại, facebook hoặc zalo của cựu sv). 

- Tham gia vận động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp và 

sinh viên. 

  

Trước 07/4 

 

Cô Bình 

- Xây dựng phương án kết nối với Cựu SV, đối tác và 

doanh nghiệp.  

- Dự trù kinh phí gửi thư ngỏ, điện thoại liên hệ (nếu cần) 

phục vụ kết nối  cựu SV .  

- Tổ chức gửi Thư ngỏ, thu thập thông tin (địa chỉ, số diện 

thoại, facebook hoặc zalo của cựu sv). 

- Tham gia vận động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp và 

sinh viên. 

3  Thành lập chuyên mục 

60 thành lập Trường 

đăng tải trên website để 

tuyên truyền, quảng bá 

các thành tựu của Nhà 

trường đồng thời sử 

dụng các phương tiện 

khác để tuyên truyền 

như : Bảng led, mạng xã 

Trước 30/3 Thầy Thành 

(chịu trách 

nhiệm chính), 

Thầy Chung 

phối  hợp. 

- Thiết kế avatar về 60 năm (Cho avatar chạy đồng loạt 

nhiều đợt, đợt đầu tiên cho màu đỏ, Thời gian chạy thực 

hiện theo thông báo bằng văn bản của Trường gửi sau); 

- Thành lập chuyên mục 60 năm thành lập Trường trên 

web của Trường nhằm tuyên truyền, bao gồm: các bài 

viết của các viết từ các khoa gửi về, các thành tựu của 

Nhà trường… (đ/c Thành tham khảo chuyên mục này của 

các đơn vị bạn đã tổ chức để kể cả hình thức và nội dung 

để tham mưu). 
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hội facebook (hoạt động 

này có tính chất thường 

xuyên) 

4 Xây dựng bảng pano 

chương trình các hoạt 

động kỷ niệm 60 thành 

lập Trường trước cổng 

Trường. 

Trước 07/4 Thầy Dũng - Tham khảo nội dung pano chương trình các hoạt động 

kỷ niệm 60 năm từ các trường bạn để xây dựng pano 

chương trình hoạt động kỷ niệm 60 năm ở Trường 

-  Dự trù kinh phí. 

5 Xây dựng nội dung và in 

ấn: Pa nô, phướn, poster, 

maket, các khung sân 

khấu để cán bộ, gv, sv, 

cựu SV…. Chụp ảnh. 

Trước 07/4 Thầy Dũng - Tham khảo nội dung công việc từ các trường đã tổ chức 

để xây dựng nội dung  thực hiện tại Trường 

- Dự trù kinh phí chi tiết từng nội dung 

6 Viết bài đăng Báo Nghệ 

An “Trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An 60 năm 

xây dựng và phát triển”  

Trước 

25/10 

Thầy Tới - Thầy Tới viết bài (để Hiệu trưởng đứng tên) 

- Thầy Tới liên hệ với Báo Nghệ An để đăng bài viết và 

Dự trù kinh phí đăng báo. 

- Dự trù kinh phí mua báo có đăng bài “Trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An 60 năm xây dựng và phát triển”  dự kiến 

số tờ, số tiền. 

7 - Liên hệ Đài tryền hình 

Nghệ An để đăng thông 

báo tổ chức kỷ niệm 60 

nămThành lập Trường 

- Lên hệ với Báo Nghệ 

An để đăng thư ngỏ trên 

Báo Nghệ An 

Trước 

05/10 

 

 

Trước 

01/10 

 

 

 

 

 

Thầy Sơn 

- Dự trù kinh phí 

 

 

 

- Dự trù kinh phí 
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- Xin ý kiến BGH, nếu 

được liên hệ với Thành 

phố Vinh để cho chạy 

chữ kỷ niệm 60 … trên 

bảng Led tại 2 điểm Cầu 

vượt Nghi Kim và Cầu 

Bến Thủy.  

- Xin ý kiến BGH thuê 

thợ quay phim, chụp ảnh 

làm tư liệu cho Nhà 

trường. 

- Mời Báo Nghệ An và 

Đài truyền hình Nghệ 

An tới dự và viết bài 

đưa tin Lễ 

 

Trước 

01/11 

 

 

 

 

 

Trước 07/4 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự trù kinh phí 

 

 

 

- Chuẩn bị giấy mời + Liên hệ mời 

- Dự trù kinh phí bồi dưỡng PV viết bài và đưa tin 

8 Chụp ảnh, quay phim tại 

buổi Lễ và viết bài đưa 

tin buổi Lễ kỷ niệm 60 

năm thành lập Trường 

trên trang web của 

Trường 

Trong ngày 

Lễ 

- Thầy Thành 

- Thầy Chung 

- Thầy Thành chụp ảnh, viết bài đưa tin 

- Thầy Chung quay phim. 

 

              Vinh, ngày 25/3/2020 

                                                                                                                       TỔ TRƯỞNG 

 

             Nguyễn Quốc Sơn 


