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KẾ HOẠCH 
Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (10/01/2003 – 10/01/2023)   

48 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2023) 
 

Thiết thực kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (2003 - 2023), 

48 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2023), 

Trường Đại học Đồng Tháp (viết tắt là Trường) xây dựng kế hoạch tổng thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

 1.1. Tổng kết những thành tựu của Trường qua 20 năm thành lập (2003- 2023), và 

48 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2023).  

1.2. Họp mặt cựu lãnh đạo Nhà trường; các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và 

sinh viên, học sinh của Trường; giao lưu và kết nối với các cơ sở giáo dục, các trường 

trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. 

1.3. Thúc đẩy hợp tác theo hướng “mở”, tiếp nối truyền thống ngành sư phạm; 

huy động sự đóng góp trí tuệ và nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Trường. 

Góp phần khẳng định thương hiệu Trường, đẩy mạnh hội nhập và phát triển, sáng tạo 

và đổi mới không ngừng.  

2. Yêu cầu 

2.1. Tổ chức trang trọng, chu đáo, hiệu quả và tiết kiệm; có sự tham gia của nhiều 

cán bộ, giảng viên, giáo viên, học viên và sinh viên các thế hệ của Trường; các cơ sở 

giáo dục và đào tạo, các trường trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp cùng tham dự. 

2.2. Các hoạt động đảm bảo tính thiết thực, để lại ấn tượng đẹp và tạo tiền đề cho 

sự phát triển nhanh, bền vững của Trường trong tương lai. 

II. NỘI DUNG  

Chương trình tổng thể của Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (2003 - 2023), 

48 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2023) 

gồm một chuỗi các sự kiện, hoạt động cấp khoa và cấp Trường. 

1. Hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Trường  

1.1. Mở chuyên mục “Hướng tới Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường” trên 

trang thông tin điện tử và Facebook của Trường. 

- Giao cho Phòng Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu đăng tải kế hoạch,               

bài viết, hình ảnh, video về các hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Trường 

đảm bảo phong phú về nội dung và hình thức. 

- Thời gian thực hiện từ 01/6/2022 đến 10/01/2023. 
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1.2. Tổ chức họp báo giới thiệu về Lễ kỷ niệm, kết hợp với buổi họp mặt báo 

chí thường niên của Trường 

 - Giao cho Phòng Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu thực hiện. 

 - Thời gian thực hiện: dự kiến đầu tháng 6 năm 2022.  

1.3. Xuất bản Báo cáo thường niên năm 2022 lồng ghép nội dung về kỷ niệm 

20 năm thành lập Trường 

- Giao cho Phòng Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: 01/10/2022 đến 15/12/2022. 

1.4. Xây dựng Video Clip truyền thống của Trường  

- Giao cho Phòng Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh 

và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 01/10/2022 đến 01/12/2022. 

1.5. Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) dành riêng 

cho Lễ Kỷ niệm và cuộc thi thiết kế Bộ nhận dạng thương hiệu DThU 

- Giao cho Phòng Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 01/6/2022 đến 01/9/2022. 

1.6. Tổ chức đợt sáng tác thơ, bài viết cảm nhận về DThU 

- Giao cho Khoa Sư phạm Ngữ văn chủ trì, tham mưu thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 01/6/2022 đến 01/10/2022. 

1.7. Tổ chức cuộc thi thiết kế Video Clip giới thiệu về khoa, ngành đào tạo 

- Đề nghị Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của Trường chủ trì thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 01/7/2022 đến 01/9/2022. 

1.8. Triển lãm các thành tựu của Trường qua 20 năm xây dựng và phát triển: 

thành tích chung của Trường, thành tích của viên chức, giảng viên và thành tích 

của sinh viên  

- Giao cho Khoa Sư phạm Nghệ thuật chủ trì thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 01/11/2022 đến 10/01/2023. 

1.9. Công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường 

- Đề nghị Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của Trường chủ trì thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 01/6/2022 đến 01/9/2022. 

1.10. Phát động đợt thi đua trong công đoàn viên và học viên, sinh viên hướng 

đến chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường 

- Công đoàn Trường chủ trì phát động đợt thi đua trong công đoàn viên. 

- Phòng Công tác sinh viên phát động đợt thi đua trong học viên, sinh viên. 

- Thời gian thực hiện: 01/6/2022 đến 31/01/2023. 
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1.11. Tổ chức giới thiệu và bình chọn “20 sự kiện tiêu biêu của Trường trong 

giai đoạn 2003 – 2023”. 

 - Giao cho Phòng Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu thực hiện. 

 - Thời gian thực hiện: từ 01/9/2022 đến 30/11/2022. 

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao 

2.1. Giao lưu thể thao với các đơn vị liên kết đào tạo trong và ngoài tỉnh  

- Giao cho Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng và An ninh cùng với Trung tâm 

Liên kết đào tạo đồng chủ trì tham mưu thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 05/01/2023 đến 09/01/2023. 

2.2. Tổ chức cuộc thi Dance Sport dành cho sinh viên DThU   

- Giao cho Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng và An ninh cùng với Phòng 

Công tác sinh viên đồng chủ trì tham mưu thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 01/10/2022 đến 20/11/2022. 

2.3. Tổ chức Hội trại – Nối vòng tay lớn 

-  Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của Trường chủ trì thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: 07/01/2023 đến 08/01/2023. 

2.4. Hội thi Tiếng hát Công đoàn  

- Công đoàn của Trường chủ trì thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 01/12/2022 đến 15/12/2022. 

2.5. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 20 năm DThU 

- Giao cho Khoa Sư phạm Nghệ thuật và Phòng Công tác sinh viên đồng chủ trì 

tham mưu thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 05/01/2023 đến 09/01/2023. 

3. Hoạt động học thuật và khoa học  

 3.1. Giao lưu giữa giảng viên, sinh viên của Trường với các trường quốc tế có 

ký kết hợp tác 

 - Giao cho Phòng Hợp tác quốc tế chủ trì tham mưu thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 15/12/2022 đến 09/01/2023. 

3.2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề 

 - Giao cho Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng 

Đào tạo đồng chủ trì tham mưu thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 15/12/2022 đến 09/01/2023. 

3.3. Tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế 

 - Giao cho Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Sư 

phạm Toán - Tin, Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên đồng chủ trì tham mưu thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: 20/12/2022 đến 09/01/2023. 
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3.4. Xuất bản Kỷ yếu: “DThU 20 năm - Một chặng đường”              -  

- Giao cho Phòng Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu thành lập Ban biên 

tập, tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành. 

- Thời gian thực hiện: 01/10/2022 đến 01/12/2022. 

3.5. Xuất bản Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp - Số đặc biệt 

- Đề nghị Tạp chí khoa học chủ trì, thông báo viết và gửi bài cộng tác, tuyển 

chọn, tổ chức biên tập, phản biện, in ấn và phát hành. 

- Thời gian thực hiện: 01/10/2022 đến 01/12/2022. 

4. Hội khoa và các hoạt động cấp khoa  

- Các khoa chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội khoa và họp mặt cựu 

sinh viên của khoa với chủ đề “Ngày Hội ngộ”, trình Lãnh đạo phụ trách phê duyệt. 

- Thời gian tổ chức: từ 01/12/2022 đến 30/12/2022. 

- Các khoa gửi kế hoạch tổ chức các hoạt động về Phòng Hành chính – Tổng hợp 

để tổng hợp và điều phối chung. 

5. Đêm Gala chủ đề “Ngày trở về” truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh 

và Truyền hình Đồng Tháp 

- Thời gian: bắt đầu từ 19 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2023. 

- Giao cho Phòng Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh 

và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện với chương trình riêng. 

6. Buổi Lễ kỷ niệm cấp Trường 

6.1. Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2023. 

6.2. Địa điểm: Sân khấu đường Hoàng Sa. 

6.3. Thành phần tham dự 

- Đại diện Lãnh đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành.  

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, hội, đoàn 

thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị của tỉnh Đồng Tháp, sở giáo dục và đào 

tạo các tỉnh có liên kết đào tạo với Trường. 

- Nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, sở giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, các trường 

phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyện trong tỉnh. 

- Các nhà tài trợ, công ty, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, mạnh thường quân.  

- Khách mời quốc tế: đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài; các tổ chức 

quốc tế, các trường đại học quốc tế có liên kết, hợp tác với Trường.  

- Đại diện các trường đại học, học viện, các trường cao đẳng, trung cấp trong 

nước có mối liên hệ hợp tác với Trường. 

- Cựu lãnh đạo nhà trường; cựu cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường; cựu 

học sinh, sinh viên, học viên các khóa của Trường. 
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- Đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí ở địa phương và trung ương. 

- Toàn thể viên chức, giảng viên, nhân viên đang làm việc tại Trường; giảng viên 

thỉnh giảng; sinh viên, học viên đang học tập tại Trường.  

6.4. Chương trình dự kiến         

         07:30 - 08:30: Đón tiếp đại biểu 

         08:30 - 09:00: Văn nghệ chào mừng 

   09:00 - 10:30: - Khai mạc, giới thiệu đại biểu 

      - Diễn văn kỷ niệm của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp 

        - Video clip kỷ niệm 20 năm thành lập Trường, 48 năm truyền 

thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2023) 

        - Khen thưởng các cấp 

      - Phát biểu của cựu giáo chức, cựu sinh viên 

      - Phát biểu của sinh viên đang học tập tại Trường 

     - Phát biểu của Lãnh đạo  

   10:30: Bế mạc; gặp gỡ và giao lưu.     

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Tiểu ban triển khai hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Trường chủ động 

xây dựng kế hoạch với chương trình chi tiết và dự trù kinh phí để trình Ban chỉ đạo và 

Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện. 

2. Thành lập đoàn công tác đến các phòng giáo dục và đào tạo của tỉnh Đồng Tháp 

và các đơn vị liên kết để mời các đoàn đại biểu đến tham gia các hoạt động kỷ niệm. 

3. Thực hiện chủ trương kết hợp nguồn lực vận động xã hội hóa để tổ chức các 

hoạt động; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo, đài để truyền thông về các hoạt 

động kỷ niệm và quảng bá hình ảnh nhà trường. 

4. Giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc của Trường, căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ, tích cực và chủ động phối hợp với các đơn vị hữu quan để cùng tổ chức 

thành công các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (2003 - 2023) và 48 năm 

truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2023). 

5. Giao cho Phòng Hành chính – Tổng hợp làm đơn vị thường trực, phối hợp với 

các Tiểu ban triển khai hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Trường để điều phối công 

tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch đã phê duyệt, thực hiện chế độ thông 

tin báo cáo theo quy định./.  
 

Nơi nhận:                  HIỆU TRƯỞNG 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Đảng ủy, HĐT, BGH;         

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ĐT;  
- Các đơn vị liên quan;  
- Các đơn vị trong Trường;  

- Lưu: VT, HCTH, TTTT (Ngh).                        
                                                                                             Hồ Văn Thống 


