BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN
KHU DI TÍCH LỊCH SỬ K9 DÀNH CHO SINH VIÊN K41
1. Đối tượng tham gia
- Học sinh, sinh viên khóa 41 đang học tập tại nhà trường;
- Các CVHT/GVCN do các khoa cử tham gia.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian tham quan: Thứ 5, ngày 24/8/2017
- Địa điểm tham quan:
Khu di tích lịch sử K9, Ba Vì, Hà Nội
3. Hành trình thăm quan
+ 5h30 – 7h00: Xe đón học sinh, sinh viên
- 5h30: Xe đón sinh viên tại điểm 193 Vĩnh Hưng, xe di chuyển lên Khu B
(Thạch Thất ) đón sinh viên lúc 6h45
- 5h45: Xe đón sinh viên của điểm 27 Lê Văn Lương và 54 Vũ Trọng Phụng tại
sảnh tầng 1, 27 Lê Văn Lương.
- 7h00: Xe đón học sinh, sinh viên tại Khu A.
+ 7h40: Tập trung đoàn tại cổng khu di tích K9
- Tất cả các xe đón học sinh, sinh viên theo từng địa điểm và di chuyển tập trung
tại cổng khu di tích K9 làm thủ tục đăng ký thăm quan.
+ 8h00 – 8h30: Lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo và các em tân sinh viên làm
lễ dâng hương Bác.
+ 8h30 – 11h00. Đoàn nghe thuyết minh viên giới thiệu về khu di tích lịch sử K9.
Tham quan khu vực Đá Chông.
Đi lối sau nhà sàn tham quan và nghe giới thiệu về khu vực nhà xe (tham quan
xe Zin, xe Páp và xe cứu thương dùng để di chuyển thi hài Bác trong chiến tranh),
Tiếp tục tham quan và nghe giới thiệu về khu vực trưng bày các hiện vật tại ngôi
nhà ngang;
Tham quan và nghe giới thiệu về khu nhà kính (nơi giữ gìn thi hài Bác) rồi theo
đường xuống khu vực hồ nước trở ra.
+ 11h00: Tập trung lên xe và di chuyển về ăn trưa.

+ 11h30: Đoàn ăn trưa và giao lưu văn nghệ tại nhà Vòm, Khu A trường ĐHCN Việt
Hung
4. Kinh phí thăm quan
- Nhà trường chuẩn bị phương tiện đưa và đón học sinh, sinh viên theo lộ trình thăm
quan.
- Tổ chức ăn trưa cho HSSV: các khoa chủ động tổ chức thực hiện (theo tinh thần đã
được thống nhất tại cuộc họp ngày 22/08/2017 giữa Phó hiệu trưởng và phòng ĐT,
NCKH & HTQT, lãnh đạo khoa). Các khoa lập danh sách và kinh phí gửi đồng chí
Nguyễn Văn Tha – PTK Điện, ĐT trước 8h00 ngày 23/08/2017, SĐT: 0983.370127
5. Các công việc chuẩn bị
+ Khoa đào tạo
- Thông báo chương trình thăm quan tới HSSV;
- Chốt danh sách HSSV và CVHT tham gia chương trình thăm quan gửi về phòng
ĐT, NCKH & HTQT gửi về phòng ĐT ( đ/c Quang Vinh, Lương Hà) trước
17h00 ngày 22/08/2017;
Ghi chú: Các điểm đào tạo 193 Vĩnh Hưng, 54 VTP, 27 LVL do CVHT (Nguyễn
Thanh Khuê, Chu Thị Hạ, Nguyễn Trung Dũng) chốt danh sách gửi về phòng ĐT
- Cử CVHT/GVCN tham gia quản lý HSSV trong suốt chương trình thăm quan.
Mỗi xe 02 CVHT/GVCN;
+ Đoàn Thanh niên
- Chuẩn bị chương trình giao lưu văn nghệ;
- Vệ sinh khuân viên nhà Vòm đảm bảo sạch, đẹp.
+ Phòng ĐT, NCKH & HTQT
- Xây dựng kế hoạch tổng thể trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Đầu mối chuẩn bị về điều kiện, phương tiện tổ chức đưa đón HSSV;
- Chủ trì tổ chức chương trình thăm quan.
- Quan phim chụp ảnh làm tư liệu đưa lên Website.
+ Phòng Quản trị
- Hỗ trợ, bố trí dịch vụ trông xe ngày 24/08/2017.
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