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I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 

- Giúp các thành viên của Đội Sự  kiện Firevent có cơ hội tiếp xúc và làm việc với mọi người  xung 

quanh,tăng khả năng giao tiếp. 

- Giúp các thành viên và sinh viêncó cơ hội giao lưu âm nhạc, bộc bạch bản thân, hiểu thêm về bạn bè xung 

quanh. 

-Giúp các thành viên tích lũy kinh nghiệm dựng và tổ chức chương trình. 

-Tạo sự đoàn kết, trách nhiệm và nhiệt huyết đối với các thành viên trong đội. 

2. Yêu cầu 

-Tạo cho các thành viên một tinh thần thoải mái và vui vẻ. 

-Ban tổ chức và các thành viên thực hiện nghiêm túc,đúng tiến độ hiệu quả. 

-Các thành viên tham gia nhiệt tình,có trách nhiệm và thái độ tích cực. 

-Công tác truyền thông phải thực hiện liên tục,tuyên truyền dưới nhiều hình thức để cho các thành viên cũng 

như sinh viên toàn trường biết nhiều hơn. 

II. QUY MÔ-THÀNH PHẦN-ĐỊA ĐIỂM. 

1. Số lượng: 100 

2. Thành phần: Thành viên của đôi sự kiện Firevent và sinh viên 

3. Thời gian : 7h00 ngày 05 tháng 04 năm 2019 

4. Địa điểm:  quận 7 

III.NỘI DUNG TỔ CHỨC. 

-Tập trung các thành viên,điểm danh số lượng tại địa điểm đã được phân bố công việc. 

- Phân chia công việc cho từng bạn. 

- Trang trí địa điểm. 

- Kiểm tra,quan sát tiến độ làm việc. 

- Đón tiếp các bạn sinh viên tham gia trương trình. 

- Bắt đầu đêm nhạc. 

- Chạy an ninh, đảm bảo đêm nhạc diễn ra suôn sẻ. 

-Tập trung,tổng kết lại hoạt động,cảm ơn các thành viên và sinh viên đã tham gia.-Dọn dẹp và ra về. 

 

 



IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1.Thàng lập ban chỉ đạo: 

-Đ/c Mai Thoại Diễm Phương  Bí thư  Đoàn Khoa QTKD   Trưởng ban 

-Đ/c Nguyễn Phan Tấn Minh   LCH trưởng khoa QTKD               Phó ban 

2.Thành lập ban tổ chức: 

- Đ/c Phạm Lê Thị Bảo Dung      Thành viên Đội Sự kiện-Firevent      Trưởng ban 

- Đ/cTrần Thị Diễm Thuận   Thành viên Đội Sự kiện-Firevent  Thành viên 

- Đ/c Nguyễn Thụy Hà My   Thành viên Đội Sự kiện-Firevent  Thành viên 

3.Tổ chức thực hiện: 

STT THÀNH VIÊN NHIỆM VỤ 

1 Phạm Lê Thị Bảo Dung Điều phối công việc 

2 Trần Thị Diễm Thuận Hậu cần 

3 Nguyễn Thụy Hà My Truyền thông 

V. Tiến độ thực hiện: 

-Ngày 9/3/2019 đến 10/3/2019 : dự thảo kế hoạch. 

-Ngày 18/3/2019 đến 27/3/2019 : trình duyệt và triển khai kế hoạch. 

-Ngày 28/3/2019 : thực hiện kế hoạch. 

 

 

TM. BCH LCH KHOA QTKD TM. ĐỘI SỰ KIỆN FIREVENT 

        Liên chi hội trưởng                   Đội trưởng 

(Đã kí) (Đã kí) 


