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KẾ HOẠCH 

Tổ chức chương trình “Rung chuông vàng – 40 năm Đại học Đà Lạt vinh quang một 

chặng đường” Nhân kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển 

 

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2016, hướng tới 

chào mừng 40 năm Trường Đại học Đà lạt đổi mới và phát triển (27/10/1976 – 27/10/2016), 

Tạo hình thức sinh hoạt chính  trị tư tưởng lành mạnh góp ph ần giáo dục tinh thần tự hào của 

các thế hệ đoàn viên sinh viên với nhà trường; Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Đà Lạt 

tổ chức Chương trình Rung chuông vàng 40 năm Đại học Đà Lạt vinh quang một chặng 

đường với những nội dung và yêu cầu cụ thể như sau :  

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chào mừng kỷ niệm40 năm Trường Đại học Đà lạt đổi mới và phát triển (27/10/1976 

– 27/10/2016); 

- Thông qua chương trình nhằm giúp cán bộ và sinh viên Trường  Đại học Đà Lạt hiểu 

rõ về lịch sử hình thanh, đổi mới và phát triển của nhà trường; 

- Chương trình này cũng nhằm giáo dục và bồi dưỡng tinh thần về lòng tự hào của tuổi 

trẻ Đại học Đà Lạt ngày hôm nay đối với lịch sử nhà trường; 

- Tạo ra sân chơi tri thức lành mạnh, bổ ích, là diễn đàn để sinh viên giao lưu, học hỏi 

trao đổi kiến thức. 

2.  Yêu cầu 

- Cuộc thi được tổ chức một cách sâu rộng trong toàn thể sinh viên nhà trường, có ý 

nghĩa chính trị sâu sắc, an toàn, tiết kiệm; 

- Các cán bộ, đoàn viên, sinh viên trường Đại học Đà Lạt tham gia cuộc thi với tinh 

thần quyết tâm và lòng tự hào cao nhất. 

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM. 

  1. Thời gian: 08h00 Ngày 25 tháng 10 năm 2016. 

  2. Địa điểm: Nhà Thi đấu thể thao Trường Đại học Đà Lạt. 

 

III.NỘI DUNG –HÌNH THỨC TỔ CHỨC – TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH.  

1. Nội dung. 

- Các câu hỏi liên quan đến quá trình hình thành, đổi mới và phát triển của nhà trường; 

công tác đào tạo và các nội dung liên quan. 

2. Hình thức tổ chức: Cuộc thi được xây dựng theo phiên bản cuộc thi “Rung 

chuông vàng” của VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. 

- Tổng số thí sinh chính thức tham gia cuộc thi là 100 thí sinh, được chia thành 05 đội, 

mỗi đội 20 thí sinh; 








