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CÔNG ĐOÀN ĐHQG TP.HCM 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCNTT 

 

Số:  07/KH-CĐCNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

 Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 01.06.2018 

I. MỤC ĐÍCH – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – KINH PHÍ  

1. Mục đích – Yêu cầu: 

- Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Ban Nữ công Công đoàn Trường Đại 

học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) tổ chức một buổi tham quan dã ngoại cho các bé 

là con đoàn viên (ĐV) của Trường tại Khu NÔNG TRẠI XANH huyện Củ Chi. 

- Với mong muốn chăm lo đời sống tinh thần cho các bé là con đoàn viên (ĐV) của 

Trường, tạo điều kiện cho các bé được thư giãn và tham gia vui chơi giải trí sau mỗi 

năm học, giúp các bé được hòa nhập hơn với thiên nhiên, được thỏa sức khám phá sự 

vật hiện tượng xung quanh mình… 

- Hoạt động ngoại khóa giúp cho bé nuôi dưỡng tình yêu với cây cỏ, vật nuôi, thiên 

nhiên, nơi mà các bé có thể tìm hiểu các loài động - thực vật, các làng nghề truyền 

thống, không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. 

- Tham gia chương trình các bé sẽ được trải nghiệm các hoạt động thú vị: tham 

quan trại nấm, trồng nấm, thu hoạch nấm, vắt sữa bò, be mương tát cá, hòa mình vào 

thiên nhiên từ đó truyền cảm hứng, tình yêu, ý thức bảo vệ thiên nhiên, cây trồng, thú 

nuôi.  

2. Đối tượng tham gia:  

- Đối với các bé từ 0 – 3 tuổi (có năm sinh 2016-2018): Công đoàn Trường sẽ tiến 

hành phát quà hoặc hiện kim. 

- Đối với các bé từ 4 – 15 tuổi (có năm sinh từ 2003-2015): Công đoàn Trường sẽ tổ 

chức chuyến tham quan dã ngoại tại Khu Nông Trại Xanh – huyện Củ Chi. Trường 

hợp các bé là con của 02 ĐV công tác tại Trường ĐH CNTT trong độ tuổi từ 4-15 
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tuổi nếu Phụ huynh tham gia chuyến đi dã ngoại sẽ được hưởng suất đi theo tiêu chuẩn 

của bé (01 bé/01 phụ huynh). 

- Phụ huynh các bé (nếu có) 

- Ban tổ chức 01/6 của Công đoàn Trường. 

 Lưu ý:  

 Đối với các bé từ 0 - 3 tuổi: Theo qui định của Nông Trại Xanh thì các bé <3 

tuổi sẽ được miễn phí vé vào cổng và tham quan. Do đó nếu Phụ huynh đăng ký 

đi cùng Đoàn có kèm theo bé <3 tuổi thì bé sẽ ngồi cùng Phụ huynh trên xe di 

chuyển (1 ghế) và Phụ huynh sẽ tự lo ăn uống cho bé trong suốt chuyến đi. 

 Ban tổ chức xin lưu ý quý Thầy/Cô chỉ đăng ký cho các bé là CON của ĐV tại 

Trường, vui lòng KHÔNG thay thế các bé không phải là con của ĐV Trường 

vào danh sách đăng ký. 

3. Kinh phí: 

- Đối với các bé là con của ĐV tại Trường trong độ tuổi qui định từ 0-15 tuổi, mỗi 

bé được hỗ trợ kinh phí 150.000 đồng/1 bé (Một trăm năm mươi nghìn đồng). 

- Phụ huynh đăng ký tham gia chuyến đi dã ngoại (nếu có): đóng 100% kinh phí 

tham gia theo qui định của Nông Trại Xanh là 170.000 đồng (Một trăm bảy mươi 

nghìn đồng).  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN  

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 03/6/2018 (Cả ngày) - Khởi hành lúc 7h30 sáng. 

- Địa điểm đón: Học viện Hành chính Quốc Gia - Quận 10 hoặc Trường ĐH CNTT 

- Thủ Đức (tùy vào thông tin các bé và phụ huynh đăng ký địa điểm đón) 

- Địa điểm đến: Nông Trại Xanh – Green Noen tọa lạc tại số 816/18 Nguyễn Thị 

Rành, ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.  

- Phương tiện di chuyển: Xe 45 chỗ Universe, Aero Space hoặc xe 29 chỗ chất 

lượng cao như Samco, Huyndai (xe có thể thay đổi tùy vào số lượng đăng ký) 

III. TRƯỜNG HỢP HỦY BỎ HOẶC BỔ SUNG 

- Trường hợp đăng ký bổ sung: các Thầy/Cô vui lòng thông báo trực tiếp cho cô Lê 

Bảo Uyên qua email: uyenlb@uit.edu.vn hoặc điện thoại số: 0909.044.399 để cô Uyên 

cập nhật danh sách tham gia. 

http://www.phunungaynay.vn/
mailto:uyenlb@uit.edu.vn
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- Trường hợp hủy bỏ sau khi đã đăng ký: 

 Trường hợp bị hủy bỏ do những yếu tố khách quan như : thiên tai, hỏa hoạn, 

chính trị, tang chế, tai nạn, bệnh tật . . . thì phải thông báo ngay cho Ban tổ chức (thầy 

Đặng Văn Em  - 0966.661.006 hoặc cô Lê Bảo Uyên - 0909.044.399) để tiếp nhận 

thông tin và báo cho bên Nông Trại Xanh để hủy số lượng người và suất ăn tương ứng. 

 Các trường hợp tự ý bỏ mà không có lý do chính đáng (ngoài những lý do đã 

nêu trên) quý Thầy/Cô vui lòng đóng lệ phí tham gia như qui định: 150.000 đồng đối 

với các bé từ 4-15 tuổi và 170.000 đồng đối với Phụ huynh. 

IV. BAN TỔ CHỨC  

1. Ông Đặng Văn Em   Chủ tịch Công đoàn  Trưởng ban; 

2. Bà Lê Bảo Uyên   Trưởng ban nữ công  Phó ban; 

3. Bà Phạm Thị Nhàn   Thành viên Ban nữ công Ủy viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên Ban nữ công Ủy viên; 

5. Bà Hồ Thị Thanh Thảo  Thành viên Ban nữ công Ủy viên; 

6. Bà Phạm Thị Thảo Xuyên  Thành viên Ban nữ công Ủy viên; 

7. Bà Ngô Thị Thanh Thúy  Kế toán Công đoàn  Ủy viên. 

V. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

- Ngày 04/5/2018: Ban Nữ công lên kế hoạch; 

- Ngày 07/5/2018: Họp Ban tổ chức; 

- Ngày 10/5/2018: Liên hệ Công ty báo giá; 

- Ngày 17/5/2018: Thông báo chương trình chi tiết và đăng ký tham gia; 

- Ngày 25/5/2018: Thông báo danh sách chính thức tham quan dã ngoại; 

- Ngày 03/6/2018: Tổ chức thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Ban Nữ Công CĐ ĐHQG (để b/c); 

- BCH CĐ Trường (để b/c); 

- Lưu: VP, BNC. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 (đã ký) 

 

 

 

Đặng Văn Em 
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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CỤ THỂ 

(Đính kèm Kế hoạch số 07/KH-CĐCNTT ngày 15/5/2018 Tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 01.06.2018) 

1. Lịch trình di chuyển và tham quan 

Thời 

gian 

Nội dung 

7h15 Các bé và Phụ huynh tập trung tại Học viện Hành chính Quốc Gia - Quận 10 hoặc Trường ĐH 

CNTT- Thủ Đức. BTC tiến hành điểm danh theo danh sách đăng ký. Phụ huynh và các bé vui lòng 

ăn sáng tự túc . 

7h30 Đoàn tham quan bắt đầu xuất phát 

9h00 
Đến Nông Trang Xanh – chụp hình lưu niệm,đoàn thưởng thức sữa bò. Bắt đầu tham gia các hoạt 

động (có hướng dẫn viên của nông trại phụ trách chi tiết, bảo đảm tất cả các bé đều phải tham gia 

các hoạt động của nông trại) 

9h30 
A.  MÔ HÌNH TRANG TRẠI 

- Phát triển khả năng tư duy, quan sát.  Vận động, rèn luyện thể lực, nghe thuyết minh về qui trình 

chăn nuôi gà: Gà Tây, Gà Đông Tảo, Gà H’mông, Gà Ai Cập…. cũng như giới thiệu về hệ thống 

ấp trứng gà theo công nghệ hiện đại. 

- Các em sẽ được trải nghiệm lượm trứng gà(vịt). 

B.  MÔ HÌNH LÀM NẤM 

- HDV của Nông trại sẽ đưa đoàn di chuyển đến với khu vực các nhà trồng nấm ở đây mọi người 

trong đoàn có thể tận mắt mình nhìn thấy những cây nấm treo trên những bịch phôi còn rất tươi. 

Sau khi HDV giới thiệu xong các thành viên trong đoàn sẻ đươc tự tay mình hái những cây nấm 

còn treo trên bịch. Thể hiện tính sáng tạo, phát triển kích thích nhu cầu ham học hỏi, tính thẩm mỹ, 

khéo tay của học sinh. 

- Sau khi các anh chị HDV giới thiệu về nguyên liệu, các công đoạn làm thành bịch phôi nấm 

xong các thanh viên trong đoàn sẽ được tham gia quá trình làm ra bịch phôi nấm. Sau khi làm phôi 

nấm xong các thành viên trong đoàn sẽ tham gia quy trình hái nấm.(mỗi bạn sẽ được thu hoạch 

một tai nấm). 

C.  VƯỜN RAU 

- Đoàn sẽ được khám phá vườn rau, tìm hiểu công nghệ trồng rau của Israel, cách chăm sóc rau, 

và nhất là được tự tay thu hoạch rau. Các bạn sẽ được giới thiệu quy trình trồng rau hữu cơ, được 

anh chị HDV làm mẫu sau đó các thành viên trong đoàn sẽ được trải nghiệm trồng rau. 

- Giáo dục: tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường, yêu lao động và trân trọng sức lao 

động của người nông dân. 

D. LÀM BÁNH XÈO 

- Phát triển tính quan sát, thể hiện kỷ năng đầu bếp : 

- Các bạn sẽ được HDV Nông Trang Xanh giới thiệu về các nguyên liệu, cách thức đổ bánh xèo. 
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- Các thành viên trong đoàn sẽ tự làm cho mình một cái bánh xèo. 

- Cùng nhau thưởng thức.( Nông Trang Xanh sẽ chuẩn bị cho các bạn rau và nước chấm để ăn kèm 

với bánh xèo ) 

11h30 Đoàn di chuyển lên lại khu vực nhà hàng dùng cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong đoàn tự do nghỉ 

ngơi. 

THỰC ĐƠN 

Trẻ  em 

- Sườn ram 

- Trứng chiên 

- Rau xào 

- Canh bí thịt bằm 

- Tráng miệng 

Người lớn: Cơm phần 

- Nấm nướng giấy bạc 

- Lẩu gà nấu nấm – bún  

- Cá điêu hồng chiên xù  

- Heo rừng nướng ống tre – bánh tráng 

- Rau luộc kho quẹt 

- Tráng miệng. 

Lưu ý: Theo yêu cầu của Ban tổ chức với Khu Nông Trại Xanh thì Phụ huynh và 

các thành viên BTC sẽ ngồi ăn cùng các bé, do đó các món ăn sẽ được bố trí cùng 

nhau trên bàn cho các bé và Phụ huynh 

 

12h30  

Tham quan vườn Lan và nghe thuyết minh về qui trình trồng các loại Lan và có thể mua trực tiếp. 

13h00 CHƯƠNG TRÌNH TÁT CÁ 

- Các bạn sẽ được giới thiệu và hướng dẫn cách bắt cá lóc, cách chế biến các món ăn ngon từ cá 

lóc. 

- Trải nghiệm: được tham gia tát cá 

13h45 Tiếp tục qua khu vực nuôi bò lấy sữa, tự tay tham gia vắt sữa bò tươi. Sau đó các em được tiếp 

xúc với các chú Bê con, Dê con, Hươu Sao, Heo Rừng…tìm hiểu cách chăm sóc và cho các loại 

động vật. 

14h15 Tập trung. Ăn xế (sữa chua bò ). Nghỉ ngơi tự do 

14h45 Tập trung kiểm tra số lượng các em học sinh, HDV cùng các Thầy Cô giáo hướng dẫn các em lên 

xe ổn định.Tạm biệt Nông Trang Xanh, kết thúc chương trình tham quan, khởi hành trở về. 

15h00 Kết thúc hành trình khám phá đoàn di chuyển về lại thành phố. HDV Nông Trang Xanh chào tạm 

biệt và hẹn gặp lại quý khách 

16h30 Đoàn trở về địa điểm đón ban đầu. Kết thúc chuơng trình tham quan 1 ngày 

 

2. Báo giá của Công đoàn Trường bao gồm: 

- Vận Chuyển: Xe đời mới máy lạnh tham quan theo chương trình; 

- 01 suất ăn Trưa, 02 suất ăn nhẹ; 

- Vé tham quan theo chương trình; 

- Bảo hiểm du lịch trong ngày với mức 10.000.000 đồng/vụ;  
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- Nước uống (02 chai /1 người/1ngày);  

- Quà đố vui có thưởng, hình lưu niệm (01 xe/01 tấm); 

- Thuốc y tế thông dụng; 

- BTC trong vai trò hoạt náo viên suốt tuyến (nhiệt tình, vui vẻ). 

3. Báo giá của Công đoàn Trường chưa bao gồm: 

- Ăn uống ngoài chương trình. 

- Chi phí vui chơi, giải trí cá nhân khác. 

4. Giá một số dịch vụ của Nông Trại Xanh ngoài chương trình  

- Cưỡi ngựa: 50.000đ vòng quanh khu vực dê cừu.  

- Tát cá: 150.000đ/kg cá (Bao gồm bắt cá chế biến món ăn) 

- Thuê đồ bà ba: 35.000đ/bộ.  

- Hồ bơi: 25.000đ/bé.  

- Xe điện: 200.000đ/chuyến (Vòng quanh khu vực trang trại).  

- Thả diều: 30.000đ/con (Diều thuê), 70.000đ/con (Diều mua). 

5. Một số lưu ý: 

- Do địa điểm tham quan chưa có nhiều cây xanh xung quanh nên khá nắng cho các bé 

và Phụ huynh. Vì vậy Phụ huynh cần trang bị cho các bé mũ – nón có vành, áo khoác, 

kính mát… 

- Chuẩn bị thêm 1-2 bộ đồ dự phòng để các bé thay đổi khi tham gia các trò chơi như: 

tát cá, các trò chơi dân gian…. 

- Do các bé sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến đi này nên Phụ huynh cần chuẩn 

bị thêm nước uống hoặc thức ăn nhẹ để các bé không bị mệt trong chuyến đi. (BTC có hỗ 

trợ mỗi bé và Phụ huynh mỗi người 02 chai nước suối). 

- Để buổi tham quan cho các bé và các Phụ huynh diễn ra thành công, đem lại những bài 

học bổ ích cho các bé cũng như những khoảnh khắc gắn bó giữa phụ huynh và các bé, 

Công đoàn Trường rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị phụ huynh đăng 

ký cho các bé và phụ huynh đăng ký tham gia. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

      BAN TỔ CHỨC 

 


