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KẾ HOẠCH 

Về việc phát động phong trào thi đua đợt 3, năm học 2020 - 2021 

 

Căn cứ thông báo số 281/TB-ĐHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Trường Đại học 

Đồng Tháp về việc phát động phong trào thi đua đợt 3, năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2020 – 2021 của Khoa Văn hóa – Du lịch và Công 

tác xã hội; 

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

– 19/5/2021). Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cáo ý thức rèn 

luyện, tự học trong sinh viên. Khoa Văn hóa – Du lịch và Công tác xã hội lập kế hoạch phát động 

phong trào thi đua đợt 3, năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ ngày 11/3/2020 đến 21/5/2021. 

2.  Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Khoa Văn hóa – Du lịch và Công 

tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp. 

3.  Nội dung 

- Thực hiện tốt việc mang thẻ sinh viên, trang phục đúng quy định khi đến trường; 

- Thực hiện tốt các quy định về nội trú, ngoại trú và kê khai thông tin chỗ ở; 

- Thường xuyên ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học và giữ gìn môi trường xung quanh xanh - 

sạch - đẹp; 

- Tham gia đầy đủ và đạt hiệu quả cao trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, 

sinh hoạt chính trị do Nhà trường, Đoàn TN, Hội sinh viên, Khoa tổ chức; 

- Thực hiện tốt tinh thần tương thân, tương ái trong cuộc sống. 

    4. Tổ chức thực hiện 

 4.1. Cố vấn học tập 

            - Cố vấn học tập triển khai, tuyên truyền kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt 3, 

năm học 2020 – 2021 cho sinh viên. 

           - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua. 



           - Phối hợp với cán bộ Công tác sinh viên và cán bộ lớp để tổng kết đánh giá, phân loại xét 

đề nghị các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và gửi danh sách về Khoa Văn hóa – Du lịch 

và Công tác xã hội (Thầy Đinh Văn Nhân) chậm nhất là ngày 25/5/2021. 

           4.2. Cán bộ Công tác sinh viên  

            - Triển khai, tuyên truyền kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt 3, năm học 2020 – 

2021 cho sinh viên. 

           - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua. 

           - Phối hợp với Cố vấn học tập và cán bộ lớp tiến hành đánh giá, lập báo cáo tổng kết 

phong trào thi đua đợt 3, năm học 2020 – 2021 gửi danh sách đề nghị khen về Phòng Công tác 

sinh viên trước ngày 28/5/2021. 

4.3. Sinh viên 

- Ban cán sự lớp triển khai, nhắc nhỡ các bạn sinh viên thực hiện và đề xuất khen thông 

qua cố vấn học tập cho các bạn thực thiện tốt các nội dung phong trào thi đua. 

- Sinh viên thực hiện tốt theo tinh thần nội dung kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt 3, năm học 2020 – 2021 của Khoa 

Văn hóa – Du lịch và Công tác xã hội, đề nghị cán bộ công tác sinh viên, cố vấn học tập phối hợp 

triển khai đến các lớp sinh viên thực hiện tốt phong trào thi đua và đạt hiệu quả tốt./.    

 

Nơi nhận: 

- Phòng CTSV (để báo cáo); 

- Lãnh đạo khoa (để chỉ đạo); 

- Cán bộ quản lý sinh viên khoa (thực hiện); 

- Cố vấn học tập, các lớp sinh viên (thực hiện); 

- Lưu VT. 
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