
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG                 NĂM THÀNH LẬP  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 

TT Tên sự kiện 
Thời gian tổ 

chức 

Hình thức 

tổ chức 

Đơn vị chủ 

trì/ Phối hợp 

Đối tượng 

tham gia 

Địa điểm 

tổ chức 
Các hoạt động trong sự kiện 

1.  

Hoàn thiện hồ sơ 

khen thưởng cho 

Tập thể trường, 

các tập thể và cá 

nhân 

12/2020-

12/4/2021 
Trực tiếp 

Phòng Tổ 

chức- Hành 

chính; Các đơn 

vị 

  

Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng 

Bám sát tiến độ để nhận cờ về 

Trường trước ngày 22/4/2021 

2.  

Trồng cây xanh 

trong khuôn viên 

Trường 

16/3/2021-

22/4/2021 
Trực tiếp 

Ban cơ sở vật 

chất; Ban Huy 

động tài trợ 

Đối tác, nhà tài 

trợ; Cựu HV-

SV; CB-VC 

Khuôn 

viên Nhà 

trường 

- Huy động tài trợ tiền mặt, hiện 

vật 

- Mua cây, gắn biển tên và xác 

định vị trí trồng cây trong khuôn 

viên Trường 

3.  

Xây dựng Logo 

HUPH tại sảnh 

nhà C 

16/3/2021-

20/4/2021 
Trực tiếp 

Ban Huy động 

tài trợ 

Đối tác, nhà tài 

trợ; Cựu HV-

SV; CB-VC 

Sảnh nhà 

C 

- Huy động tài trợ tiền mặt, hiện 

vật 

- Tổ chức cuộc thi ý tưởng thiết kế 

logo 

- Tổ chức chấm ý tưởng và trao 

giải 

- In logo chân đứng 3D dạng 

standee (1 standee/thiết kế) 

4.  
Chỉnh trang  cơ sở 

vật chất 

1/3/2021-

20/4/2021 
Trực tiếp 

Ban cơ sở vật 

chất 

 

Đối tác, nhà tài 

trợ; Cựu HV-

SV; CB-VC 

Trong 

khuôn viên 

Trường 

- 01 Biểu tượng chào mừng tại 

cổng trường 

- 01 logo HUPH bằng bê- tông, cắt 

CNC giữa sân giảng đường chính 

 



TT Tên sự kiện 
Thời gian tổ 

chức 

Hình thức 

tổ chức 

Đơn vị chủ 

trì/ Phối hợp 

Đối tượng 

tham gia 

Địa điểm 

tổ chức 
Các hoạt động trong sự kiện 

nhà C 

- Làm giá và mua cây cảnh để đặt 

tại nhà A 

5.  

Chương trình 

Khám bệnh, tư 

vấn sức khỏe cộng 

động và Khai 

trương Phòng tư 

vấn, khám chữa 

bệnh từ xa kết nối 

với Bệnh viện 

Bạch Mai 

11/4/2021 Trực tiếp 

Phòng Khám 

đa khoa; Ban 

truyền thông 

CB hưu trí; 

100 cụ cao tuổi 

tại Phường Đức 

Thắng 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Trường 

- Khai trương Phòng tư vẫn, khám 

chữa bệnh từ xa của Trường Đại 

học Y tế công cộng kết nối với 

Bệnh viện Bạch Mai 

- Khám bệnh và tư vấn sức khỏe 

cộng đồng 

- Tặng quà của các nhà tài trợ và 

Trường ĐHYTCC 

6.  

Phối hợp với Cục 

KHCN và Đào 

tạo- Bộ Y tế tổ 

chức 

Hội thảo đào tạo 

và sử dụng nhân 

lực y tế dự phòng 

Việt Nam 

Sáng 16/4/2021 Trực tiếp 

Cục Khoa học 

Công nghệ và 

Đào tạo- Bộ Y 

tế 

Lãnh đạo 

Trường 

ĐHYTCC 

4 GV/CV tham 

gia ban lễ tân 

 

Tại KS La 

Thành 226 

Vạn Phúc, 

Ba Đình, 

HN 

Hỗ trợ KP tổ chức Hội thảo 

Tham gia BTC Hội thảo 

Tham dự Hội thảo 

Truyền thông sự kiện 

7.  
Lễ trao bằng tốt 

nghiệp  

Sáng 17/4/2021 

và sáng 

23/4/2021 

Trực tiếp 

Phòng CTHV-

SV 

Phòng QLĐT 

Phòng 

QLKH&HTPT 

BGH 

Lãnh đạo phòng 

CTHV-SV, 

Phòng QL Đào 

tạo 

Phòng 

QLKH&HTPT 

Tại 

Trường 

Thiết kế backdrop 

Lễ trao bằng tốt nghiệp 

Chụp ảnh lưu niệm 



TT Tên sự kiện 
Thời gian tổ 

chức 

Hình thức 

tổ chức 

Đơn vị chủ 

trì/ Phối hợp 

Đối tượng 

tham gia 

Địa điểm 

tổ chức 
Các hoạt động trong sự kiện 

8.  Hội khóa 16-26/4/2021 Trực tiếp 

Phòng CTHV-

SV 

 

Cựu HV-SV; 

Đại diện lãnh 

đạo các khoa; 

Phòng QL Đào 

tạo, Phòng 

CTHVSV 

Tại 

Trường 

Gặp mặt, giao lưu 

Các hoạt động tri ân 

9.  

Các hoạt động 

Văn nghệ - Thể 

thao 

      

7.1 

Cuộc thi và triển 

lãm ảnh "ẤN 

TƯỢNG Y TẾ 

CÔNG CỘNG 

Tháng 3-

23/4/2021 

Trực tiếp 

theo các tổ 

công đoàn/ 

cá nhân 

Ban Văn nghệ- 

Thể thao; Các 

tổ công đoàn; 

Ban truyền 

thông 

Toàn thể cán bộ, 

viên chức 

Cựu HV-SV 

Tự do/Tại 

trường 

Nhận ảnh và thành lập BTC chấm 

ảnh và trao giải 

In ảnh và triển lãm 

7.2 

Cuộc thi ĐI 

BỘ/CHẠY BỘ chủ 

đề "MUỐN ĐI 

XA- ĐI CÙNG 

NHAU" 

Tháng 3-

23/4/2021 

Trực tiếp 

theo các tổ 

công đoàn/ 

cá nhân 

Ban Văn nghệ- 

Thể thao; Các 

tổ công đoàn; 

Ban truyền 

thông 

Toàn thể cán bộ, 

viên chức 

Cựu HV-SV 

Tự do/ Tại 

trường 

Các cuộc thi đi bộ, chạy 

BTC giám sát và chấm giải và trao 

giải 

7.3 

Cuộc thi văn nghệ 

chủ đề “SỰ KẾT 

NỐI VÔ HÌNH” 

Tháng 3-

23/4/2021 

Trực tiếp 

theo các tổ 

công đoàn/ 

cá nhân 

Ban Văn nghệ- 

Thể thao; Các 

tổ công đoàn; 

Ban truyền 

thông 

Toàn thể cán bộ, 

viên chức 

Cựu HV-SV 

Tự do/Tại 

trường 

Quay và gửi video về BTC 

Thành lập BTC chấm giải và trao 

giải 

10.  

Tiếp đón khách 

đến chúc mừng 20 

năm thành lập 

23,24,26/4/2021 Trực tiếp 
Ban Đón tiếp 

 

Ban giám hiệu 

Ban đón tiếp 

 

Phòng 

khách nhà 

A 

Tiếp đón các đại biểu là lãnh đạo, 

đối tác, đồng nghiệp, cựu học 

viên, cựu sinh viên 



TT Tên sự kiện 
Thời gian tổ 

chức 

Hình thức 

tổ chức 

Đơn vị chủ 

trì/ Phối hợp 

Đối tượng 

tham gia 

Địa điểm 

tổ chức 
Các hoạt động trong sự kiện 

Trường 

11.  

Các hoạt động 

truyền thông trên 

báo, đài, website, 

Fanpage… 

Tháng 3-4/2021 
Bản in/điện 

tử 

Ban truyền 

thông; Ban 

Văn nghệ-Thể 

thao; Ban kết 

nối cựu HV-

SV, Ban huy 

động tài trợ 

Ban Giám hiệu 

Ban truyền 

thông 

Các đơn vị 

 

Các bài viết về Nhà trường trên 

báo, đài truyền hình; thông trên 

website,  fanpage 

Các ấn phẩm truyền thông: khung 

avatar 20 năm, cuốn chúng tôi là 

HUPHers, cuốn Prospectus, video 

20 năm… 

12.  

Tổ chức ngày kỷ 

niệm 20 năm 

thành lập Trường 

Chiều tối 

23/4/2021 
Trực tiếp 

BCH Công 

đoàn 

Các tổ công 

đoàn 

Ban Văn nghệ 

thể thao 

Ban truyền 

thông 

Sảnh nhà 

C 

Trao cờ, trình chiếu các sản phẩm 

truyền thông, triển lãm ảnh "ẤN 

TƯỢNG Y TẾ CÔNG CỘNG, ăn 

tối và liên hoan văn nghệ 

 


