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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:  994  /ĐHQGHN-CTHSSV 
                   Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013  
           

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về  
Đại học Quốc gia Hà Nội  
(10/12/1993 - 10/12/2013) 

----------------- 
  

Thực hiện Kết luận số 29-KL/ĐU ngày 28/02/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Giám đốc ĐHQGHN ban hành Kế hoạch 

tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN 

(10/12/1993 - 10/12/2013) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN là 

dịp để ĐHQGHN nhìn nhận, đánh giá, tổng kết chủ trương, mô hình, thành tựu 

và hạn chế trong 20 năm ĐHQGHN hoạt động theo mô hình và cơ chế mới. Đây 

cũng là dịp khẳng định truyền thống, các giá trị cốt lõi của ĐHQGHN, đồng thời 

là dịp để tăng cường, quảng bá, thiết lập quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN với các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế, qua đó tiếp tục chuẩn bị những 

điều kiện thuận lợi cho những bước phát triển mới trong tương lai của 

ĐHQGHN. 

2. Các hoạt động cần được tổ chức đồng bộ theo hướng phân cấp, có sự 

tham gia, vào cuộc của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng các cấp, 

hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm và phải đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả, có chiều sâu, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong toàn thể 

cán bộ, viên chức và người học của ĐHQGHN. Các hoạt động cần gắn với việc 

thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” và nhiệm vụ chính trị của năm học và các chương trình hành động của 

Thành phố Hà Nội, ĐHQGHN và các đơn vị. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

2.1. Các hoạt động nghi lễ:  

+ Tổ chức lễ mittinh tại Hội trường 10-12; 

+ Tổ chức một số hoạt động đối nội, đối ngoại; 

+ Tổ chức một số hoạt động nghi lễ khác... 
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 2.2. Các hoạt động học thuật: 

 + Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; 

 + Xuất bản Tạp chí khoa học số đặc biệt; 

 + Một số hoạt động học thuật khác... 

   2.3. Các hoạt động Truyền thông: 

 + Phim Tài liệu; 

 + Phòng truyền thống; 

 + Xuất bản Bản tin số đặc biệt, các bài báo tuyên truyền, quảng bá trong 

ĐHQGHN và trên các phương tiện truyền thông. 

2.4. Các hoạt động văn hóa - thể thao:  

+ Tổ chức hoạt động thể thao của cán bộ, sinh viên;  

+ Hội diễn văn nghệ của cán bộ, sinh viên; 

+ Các hoạt động về nguồn; 

+ Các hoạt động khác... 

III. PHÂN CẤP THỰC HIỆN 

3.1. Đại học Quốc gia Hà Nội 

 - Tổ chức Lễ mít tinh tại Hội trường 10-12; 

 - Tổ chức một số hoạt động đối nội, đối ngoại;  

 - Tổ chức chung kết một số hoạt động từ cơ sở; 

 - Tổ chức một số hoạt động nghi lễ khác... 

 3.2. Các đơn vị thành viên và trực thuộc 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới hình thức băng zôn, khẩu hiệu, 

panô, triển lãm... lồng ghép nội dung với các hoạt động thường xuyên của đơn 

vị; đăng tải bài viết về truyền thống, chiến lược phát triển, thành tựu chung của 

ĐHQGHN và đơn vị trên bản tin nội bộ, Website của đơn vị; 

- Tổ chức các hoạt động học thuật như hội nghị, hội thảo khoa học; 

 - Tổ chức các hoạt động về nguồn bao gồm các hoạt động tình nguyện, 

thăm hỏi, tặng quà tại các địa phương nơi thầy và trò của đơn vị về sơ tán trong 

những năm chiến tranh; 

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...; 

 - Tích cực tham gia các hoạt động cấp ĐHQGHN; 

 - Các hoạt động phù hợp khác… 

 3.3. Tổ chức thực hiện 

 ĐHQGHN thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và một số Tiểu ban để 

triển khai các hoạt động cấp ĐHQGHN, đồng thời phối hợp, hỗ trợ về công tác 

tổ chức cho các đơn vị thành viên, trực thuộc. 
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 * Thời gian thực hiện 

- Từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2013. 

* Kinh phí thực hiện 

- Những hoạt động cấp ĐHQGHN: Kinh phí do ĐHQGHN cấp. 

- Những hoạt động được phân cấp cho các đơn vị thành viên, trực thuộc: 
Kinh phí do đơn vị cấp. 

 Để đảm bảo thống nhất, đồng bộ ở các cấp, các đơn vị cần chủ động xây 

dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị và gửi báo cáo bằng 

văn bản về ĐHQGHN (qua bộ phận thường trực - Ban Chính trị và Công tác 

Học sinh Sinh viên, Phòng 405, Nhà Điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà Nội, Email: hanhnth@vnu.edu.vn hoặc nmtruong@vnu.edu.vn) 

trước khi tổ chức thực hiện.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành 

Nghị định về ĐHQGHN, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời với 

Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, 

Phòng 405, Nhà Điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, 

Email: hanhnth@vnu.edu.vn hoặc nmtruong@vnu.edu.vn) để tháo gỡ và thống 

nhất thực hiện./. 

 
                                      GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Ban TV Đảng ủy ĐHQGHN;            
- Ban GĐ ĐHQGHN; 
- VP, các Ban chức năng (để t/h);             (ĐÃ KÝ) 
- Các ĐV thành viên và trực thuộc (để t/h); 
- CĐ, Đoàn TN,  Hội SV ĐHQGHN (để t/h);                                           
- Lưu: VT, Tr55. 
                   Phùng Xuân Nhạ 
            
                   
 
 


