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KẾ HOẠCH 

Tham gia chương trình trao đổi học sinh và tham quan Thái Lan 2023 

 

Căn cứ vào kế hoạch của Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ năm học 2022-2023;  

Căn cứ và kế hoạch của Trường Đại học Cần Thơ năm học 2022-2023; 

Căn cứ vào kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ của Trường trung học phổ thông 

Thực hành Sư phạm, năm học 2022-2023 (THPT THSP); 

Căn cứ vào công văn số: 112/TTr-THSP, về xin chủ trương tổ chức các chuyến 

giao lưu quốc tế từ năm học 2022- 2023 cho viên chức và học sinh của Hiệu trường 

trường THPT Thực Hành Sư phạm và đã được hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ 

phê duyệt đồng ý vào ngày 31/10/2022. 

Trường THPT THSP xây dựng kế hoạch trao đổi học sinh tại Ttrường Đại học Asia-

Pacific international và tham quan Thái Lan năm 2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Tạo điều kiện cho học sinh trường có cơ hội tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, đất 

nước và con người Thái Lan. 

- Tạo môi trường giao lưu, học tập mang tính quốc tế, tạo cơ hội cho học sinh rèn 

luyện kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Thái), học các điệu múa Thái, cách dâng 

hoa cúng Phật của người Thái, hoạt động mua bán tại các chợ truyền thống Thái, trang 

phục truyền thống Thái, cách làm sontam Thái, … 

- Tạo cơ hội hợp tác, gắn kết lâu dài về mối quan hệ giữa Trường THPT THSP với 

các Trường Đại học Thái Lan có trường THPT. 

- Thực hiện chương trình trao đổi học sinh hiệu quả, đúng như kế hoạch đề ra. 

II. Nội dung: 

- Tham gia trao đổi, giao lưu do Trường Asiapacific University tổ chức nhằm mở 

rộng các trải nghiệm về môi trường học tập, tham gia các sinh hoạt văn hóa của sinh viên 

và học sinh tại trường. 

- Tham quan các cơ sở vật chất của Trường Asiapacific University như thư viện, 

các khoa, phòng ban; dự khán tiết dạy tại trường, … 

- Tham quan Bangkok, tỉnh Pattaya, các danh lam thắng cảnh của đất nước Thái. 

III. Thời gian:  

- Dự kiến đi trong 5 ngày, từ ngày 16 - 20/01/2023.  

- Lịch trình cụ thể: theo lịch tour của công ty du lịch Saigontourist. 

IV. Thành phần: 

- Cán bộ, giáo viên: 05 

- Học sinh: 35 học sinh của 3 khối, có dự định du học sau khi tốt nghiệp THPT, có 

thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào, có các kỹ năng sinh hoạt tập thể, 

có ý thức tổ chức kỷ luật.  
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V. Phân công nhiệm vụ: 

- Cô Huỳnh Thị Thúy Diễm làm đầu mối liên hệ với đối tác tại Thái Lan, đề xuất 

cuộc họp trước và sau khi thực hiện chuyến giao lưu, đặt quà lưu niệm, đề cử cán bộ-giáo 

viên tham gia chương trình, chỉ đạo và điều hành đoàn giao lưu. 

- Thầy Nguyễn Văn Kham đề xuất dự thảo chương trình giao lưu và tham quan tại 

Thái Lan 5 ngày 4 đêm, nhận học sinh đăng ký, chuẩn bị quà tặng cho trường Asiapacific 

University.  

- Thầy Dương Nguyễn Thành Luân chọn và hướng dẫn học sinh thực hiện các tiết 

mục văn nghệ trong buổi giao lưu văn nghệ, đặt bandroll. 

- Cô Phạm Thị Bích Mơ thực hiện báo cáo với Sở Ngoại vụ và Công an thành phố 

Cần Thơ theo quy định. 

- Cô Trương Ngọc Trinh thực hiện dự trù kinh phí cho đoàn. 

- Thầy/Cô hỗ trợ công tác quản lý học sinh, các phát sinh khác (nếu có). 

VI. Kinh phí thực hiện: 

- Mua quà tặng & quà lưu niệm: 2.000.000đ 

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ: 1.000.000đ 

- Kinh phí chuyến đi: 10.400.000đ/người (theo thời giá của công ty du lịch). 

- Trường THSP hỗ trợ 100% cho 3 học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 10 trong 

các năm học 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, hỗ trợ 1.500.000đ/học sinh cho các học 

sinh còn lại tham gia chuyến giao lưu. 

VII. Tổ chức thực hiện: 

Các Thầy/Cô được phân công nhiệm vụ chủ động phối hợp thực hiện tốt nội dung 

kế hoạch đề ra. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần kịp thời xin ý kiến Ban Giám 

hiệu để có phương án giải quyết kịp thời./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- GVCN; 

- Lưu: VT. 

Người lập kế hoạch 

P.HT 

(Đã ký) 

 

 

 

Huỳnh Thị Thúy Diễm 

  

 

Duyệt của hiệu trưởng 

(Đã ký) 

 

 

Trần Văn Minh 


