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KẾ HOẠCH  
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “THAM QUAN NHÀ MÁY AJINOMOTO TỪ XA” 

 
Căn cứ đề nghị hỗ trợ chia sẻ hoạt động "Tham quan nhà máy Ajinomoto từ xa" của 

Công ty Ajinomoto Việt Nam ngày 21/9/2021; 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ phòng Đào tạo; 
Trưởng phòng Đào tạo kính trình Hiệu trưởng kế hoạch hoạt động "Tham quan nhà 

máy Ajinomoto từ xa" như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

- Giúp học sinh có trải nghiệm tham quan, tìm hiểu toàn bộ nhà máy, quy trình sản 
xuất sản phẩm và tương tác với thông tin được tích hợp tại các điểm tham quan của nhà 
máy Ajinomoto. 

- Góp phần tạo nên các hoạt động ngoại khóa có ích cho học sinh trong quá trình 
học tập tại nhà trường. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN: 

1. Đối tượng: Tất cả học sinh các khóa 19K13, 20K14, 21K15. 
2. Hình thức thực hiện: Học sinh tham gia hoạt động bằng đường link được đăng 

tải trên các kênh truyền thông của nhà trường. 
(https://thamquannhamay.ajinomoto.com.vn/?utm_source=Online&utm_medium=Online
&utm_campaign=Team6 ) 

III. TIẾN ĐỘ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

Thời gian Công việc Bộ phận thực hiện 

23/9/2021 
Làm việc với các bộ phận liên quan. 

T.Hiển/ P.ĐT Xây dựng kế hoạch. 

24/9/2021 Trình Hiệu trưởng ký duyệt. 

25/9/2021 
Đăng tải thông tin lên các kênh truyền thông của 
nhà trường. 
 

P.ĐT 

https://thamquannhamay.ajinomoto.com.vn/?utm_source=Online&utm_medium=Online&utm_campaign=Team6
https://thamquannhamay.ajinomoto.com.vn/?utm_source=Online&utm_medium=Online&utm_campaign=Team6


 

Thời gian Công việc Bộ phận thực hiện 

25/9/2021 
Thông báo hoạt động đến Khoa/ Bộ môn và học 
sinh. 
Liên hệ học sinh truy cập tham quan. 

P.ĐT 
GV các Khoa/Bộ 

môn 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động “Tham quan nhà máy Ajinomoto từ xa”. 
Kính trình Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (Để biết);  
- Các Khoa/ Bộ môn (Để thực hiện); 
- Lưu: PĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

TRƯỞNG PHÒNG 
(Đã ký)  

Phạm Quang Trang Thủy Nguyễn Đắc Hiển 


