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BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 01/KH-ĐHVL    
Tp. HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2017 

         

KẾ HOẠCH 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” 

năm học 2017-2018 
 
Thực hiện hoạt động giáo dục rèn luyện chính trị sinh viên, trên cơ sở chính sách định hướng của Nhà nước và hướng dẫn tổ chức 

“Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” của ngành giáo dục, Trường Đại học Văn Lang tổ chức hướng dẫn sinh viên học 

tập chuyên đề theo khóa học kết hợp kế hoạch đào tạo năm học.          

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Trang bị cho sinh viên một số thông tin cơ bản về chính sách và pháp luật của Nhà nước, thời sự kinh tế chính trị xã hội Việt 

Nam và quốc tế. 

2. Tổ chức hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân, hướng dẫn quy chế và quy định đào 

tạo, kế hoạch đào tạo năm học, nhiệm vụ của sinh viên hướng dẫn sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm 

công dân. 

3. Yêu cầu “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” tổ chức kết hợp kế hoạch đối thoại sinh viên và kế hoạch đào tạo của 

Khoa, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và tổng hợp xác nhận danh sách sinh viên tham gia chương trình học tập “Tuần sinh 

hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2017-2018 theo Khoa. 

NỘI DUNG HỌC TẬP 

1. Nội dung đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013, Nghị quyết Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 tập trung về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2021. 
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2. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 và Kế hoạch 178/KH-BGDDT ngày 16 tháng 03 năm 2017, tổ 

chức hoạt động giáo dục sinh viên trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp theo ngành đào tạo.      

3. Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BGDDT ngày 04 tháng 02 năm 2016 và Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg 

ngày 28 tháng 08 năm 2015 về tổ chức hoạt động giáo dục thanh niên đạo đức lối sống và lý tưởng Cách mạng giai đoạn 2015-

2020.    

4. Giáo dục pháp luật hướng dẫn sinh viên quy định pháp luật, quyền công dân theo hiến pháp năm 2013, Luật Giáo dục năm 

2005 và 2009, Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, Luật an toàn thông tin mạng internet 

số 86/2015/QH13. 

5. Giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, hướng dẫn sử dụng mạng internet 

phòng chống ảnh hưởng tiêu cực khi truy cập thông tin trên mạng internet và tham gia trò chơi trực tuyến.  

6. Giáo dục pháp luật an toàn giao thông, trong đó, tập trung nội dung thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, sử dụng nón bảo 

hiểm theo chuẩn và đúng quy cách, không điều khiển phương tiện giao thông khi uống rượu bia, thực hiện văn hóa khi tham gia 

giao thông.  

7. Hướng dẫn sinh viên thực hiện an toàn an ninh trường học theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2017 quy 

định môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực trường học.      

8. Thông tin Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt 

Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành giáo dục (theo Quyết định số 3704/QĐ-BGDDT ngày 10 tháng 09 năm 2017).  

9. Quy định hướng dẫn sinh viên thực hiện văn hóa ứng xử, trách nhiệm tham gia phát triển văn hóa học đường, tổ chức hoạt 

động câu lạc bộ sở thích, văn hóa văn nghệ và hoạt động rèn luyện sinh viên. 

10. Truyền thông mục đích và trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, hướng dẫn 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế 

theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 06 năm 2016 yêu cầu chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. 

11. Truyền thông mục đích và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện, chính sách và điều kiện hỗ trợ sinh viên 

tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2015. 



3 
 

12. Thông tin thời sự về kinh tế chính trị Việt Nam và quốc tế, truyền thông chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam 

kết hợp chuyên đề văn hóa lịch sử Việt Nam và truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia.   

13. Hướng dẫn sinh viên tham gia hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tổ chức hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, kết 

hợp doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm, hỗ trợ sinh viên thực hiện dự án khởi nghiệp, thông tin tuyển dụng việc làm.  

14. Thông tin cập nhật quy chế và quy định đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học, chương trình hoạt động sinh viên và hoạt động 

đào tạo năm học, thông tin yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ và nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn 

luyện và nhu cầu của xã hội. 

15. Tổ chức đối thoại giữa sinh viên với Ban Giám hiệu và Ban Chủ nhiệm Khoa, tập trung vào hoạt động đào tạo, chất lượng đào 

tạo và chuẩn đầu ra kết hợp hướng dẫn chương trình đào tạo khóa học. 

16. Hướng dẫn quy chế sinh viên theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDDT ngày 12 tháng 08 năm 2015 thực hiện nhận xét đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính quy, Thông tư số 10/2016/TT-BGDDT ngày 05 tháng 04 năm 2016 quy chế công tác 

sinh viên đại học hệ chính quy, Quy định quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú, Thông tin chính sách tín dụng theo Quyết định số 

751/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2017. 
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CHƯƠNG TRÌNH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN” 

1. Chương trình học tập chuyên đề 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA LỚP, ĐỊA ĐIỂM 

Thứ hai 

04/09/2017 

(Sáng) 

7g00 - 7g30 

7g30 - 8g15 

 

8g15 - 9g15 

 
 
9g15 - 10g15 
 

10g15 - 11g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hướng dẫn cập nhật quy chế sinh viên 
và quy định đào tạo, chương trình hoạt 
động sinh viên và hoạt động đoàn hội. 

- Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt 
Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và 
chiến lược biển của Việt Nam. 

- Sinh viên trách nhiệm tham gia hoạt xã 
hội và hoạt động sinh viên tình nguyện. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật 
quy định theo Luật.  

Câu lạc bộ 

Phòng CTSV 
Đoàn Hội SV 

Báo cáo viên 

 

Báo cáo viên 

Bộ môn Luật 

 

Phòng CTSV 

Trợ lý CTSV Khoa  

Đoàn Hội SV Khoa 

K22M,S 

K22N4,5 

K22D 
K22Q 
K22A 
K22KT3,4 
K22TC2 

(1296 sinh viên) 

Hội trường C001 
(CS2) 

Thứ hai 

04/09/2017 

(Chiều) 

13g00 - 13g30 

13g30 - 14g15 

 

14g15 - 15g15 

 
 
15g15 - 16g15 
 

16g15 - 17g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hướng dẫn cập nhật quy chế sinh viên 
và quy định đào tạo, chương trình hoạt 
động sinh viên và hoạt động đoàn hội. 

- Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt 
Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và 
chiến lược biển của Việt Nam. 

- Sinh viên trách nhiệm tham gia hoạt xã 
hội và hoạt động sinh viên tình nguyện. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật 
quy định theo Luật.  

Câu lạc bộ 

Phòng CTSV 
Đoàn Hội SV 

Báo cáo viên 

 

Báo cáo viên 

Bộ môn Luật 

 

Phòng CTSV 

Khoa (trợ lý CTSV)  

Đoàn Hội SV Khoa 

K22C 
K22N2,3 
K21T 
K22X 
K22H,PR,NL 
K22KT1,2 
K22TC1 

(1298 sinh viên) 

Hội trường C001 
(CS2) 
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NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA LỚP, ĐỊA ĐIỂM 

Thứ ba 

05/09/2017 

(Sáng) 

7g00 - 7g30 

7g30 - 8g15 

8g15 - 9g15 

 
 
9g15 - 10g15 
 

10g15 - 11g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hội nhập quốc tế và cơ hội lập nghiệp, 
xu hướng xã hội và thị trường việc làm. 

- Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt 
Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và 
chiến lược biển của Việt Nam. 

- Sinh viên trách nhiệm tham gia hoạt xã 
hội và hoạt động sinh viên tình nguyện. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật 
quy định theo Luật.  

Câu lạc bộ 

Báo cáo viên  
 

Báo cáo viên 

 

Báo cáo viên 

Bộ môn Luật 

 

Phòng CTSV 

Khoa (trợ lý CTSV)  

Đoàn Hội SV Khoa 

 
 

K21A2,3 

K22N1 

K22T 

K21N 
K21KT1,2 
K21TC5,6 

(1181 sinh viên) 

Hội trường C001 
(CS2) 

 

Thứ ba 

05/09/2017 

(Chiều) 

13g00 - 13g30 

13g30 - 14g15 

14g15 - 15g15 

 
 
15g15 - 16g15 
 

16g15 - 17g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hội nhập quốc tế và cơ hội lập nghiệp, 
xu hướng xã hội và thị trường việc làm. 

- Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt 
Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và 
chiến lược biển của Việt Nam. 

- Sinh viên trách nhiệm tham gia hoạt xã 
hội và hoạt động sinh viên tình nguyện. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật 
quy định theo Luật.  

Câu lạc bộ 

Báo cáo viên  

Báo cáo viên 

 

Báo cáo viên 

Bộ môn Luật 

 

Phòng CTSV 

Trợ lý CTSV Khoa  

Đoàn Hội SV Khoa 

K21X,S 
K21Q 
K21C1,2 
K21PR 
K21A1 
K21N1,6,7 
K21KT3,4,5,6 
K21TC1,2,3,4 

(1095 sinh viên) 

Hội trường C001 
(CS2) 
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NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA LỚP, ĐỊA ĐIỂM 

Thứ tư 

06/09/2017 

(Sáng) 

7g00 - 7g30 

7g30 - 8g15 

8g15 - 9g15 

 
 
9g15 - 10g15 
 

10g15 - 11g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hội nhập quốc tế và cơ hội lập nghiệp, 
xu hướng xã hội và thị trường việc làm. 

- Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt 
Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và 
chiến lược biển của Việt Nam. 

- Sinh viên trách nhiệm tham gia hoạt xã 
hội và hoạt động sinh viên tình nguyện. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, cập 
nhật quy định theo Luật.  

Câu lạc bộ 

Báo cáo viên  
 

Báo cáo viên 

 

Báo cáo viên 

Bộ môn Luật 

 

Phòng CTSV 

Khoa (trợ lý CTSV)  

Đoàn Hội SV Khoa 

K21M,T,NL 
K21H,D 
K21C3 
K21N2,3,4,5 

(1034 sinh viên) 

Hội trường C001 
(CS2) 

Thứ tư 

06/09/2017 

(Chiều) 

13g00 - 13g30 

13g30 - 14g15 

14g15 - 15g15 

 
 
15g15 - 16g15 
 

16g15 - 17g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hội nhập quốc tế và cơ hội lập nghiệp, 
xu hướng xã hội và thị trường việc làm. 

- Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt 
Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và 
chiến lược biển của Việt Nam. 

- Chuyên đề hướng dẫn thực hiện dự án 
khởi nghiệp. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, cập 
nhật quy định theo Luật.  

Câu lạc bộ 

Báo cáo viên  

Báo cáo viên 

 

Báo cáo viên 

Bộ môn Luật 

 

Phòng CTSV 

Trợ lý CTSV Khoa  

Đoàn Hội SV Khoa 

K19A 
K20N,T 
K20H,D,PR 
K20M 

(1360 sinh viên) 

Hội trường C001 
(CS2) 
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Thực hiện hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2017-2018 theo công văn số 3333/BGDDT 

-GDCTHSSV ngày 02 tháng 08 năm 2017, ngoài chuyên đề học tập theo kế hoạch của Trường, đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa tổ 

chức hoạt động và chuyên đề hướng dẫn sinh viên học tập (HK1 và HK2) thích hợp chương trình khóa học (năm 2,3,4,5).  

- Cập nhật quy chế học tập và rèn luyện, chương trình hoạt động sinh viên năm học. 

- Tổ chức hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp theo ngành đào tạo. 

- Chuyên đề kỹ năng thực hành nghề nghiệp, chuyên đề hướng dẫn thực hiện khởi nghiệp. 

- Hướng dẫn cập nhật nội dung luật liên quan vị trí công việc và ngành đào tạo. 

- Tổ chức hoạt động liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên tìm việc làm thích hợp ngành đào tạo. 

- Thông tin tín dụng học tập và trách nhiệm sinh viên khi vay vốn tín dụng học tập. 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA LỚP, ĐỊA ĐIỂM 

Thứ năm 

07/09/2017 

(Sáng) 

7g00 - 7g30 

7g30 - 8g15 

8g15 - 9g15 

 
 
9g15 - 10g15 
 

10g15 - 11g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hội nhập quốc tế và cơ hội lập nghiệp, 
xu hướng xã hội và thị trường việc làm. 

- Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt 
Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và 
chiến lược biển của Việt Nam. 

- Chuyên đề hướng dẫn thực hiện dự án 
khởi nghiệp. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật 
quy định theo Luật.  

Câu lạc bộ 

Báo cáo viên  

Báo cáo viên 

 

Báo cáo viên 

Bộ môn Luật 

 

Phòng CTSV 

Trợ lý CTSV Khoa  

Đoàn Hội SV Khoa 

K19,20NL 
K19,20X 
K20S 
K20A 
K20F,K,Q,C 

(1311 sinh viên) 

Hội trường C001 
(CS2) 
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- Trách nhiệm xã hội và tham gia phòng chống tệ nạn xã hội. 

- Văn hóa trường học và hoạt động đảm bảo an ninh an trường học. 

- Tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên học tập và rèn luyện. 

- Chuyên đề văn hóa kinh tế chính trị xã hội Việt Nam và quốc tế. 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA LỚP, ĐỊA ĐIỂM 

Thứ hai 

11/09/2017 

(Sáng) 

7g00 - 7g15 

7g15 - 8g00 
 

8g00 - 8g45 

 
8g45 - 9g30 

 

9g30 - 10g00 

10g00 - 10g30 

10g30 - 11g00 

 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hướng dẫn quy chế sinh viên, quy định 
đào tạo và rèn luyện, văn hóa trường học. 

- Phương pháp học đại học, phương tiện hỗ 
trợ học tập tại Trường Đại học Văn Lang. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, Luật nghĩa 
vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ, 
Luật an toàn thông tin mạng internet. 

- Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”. 

- Giới thiệu hoạt động Đoàn Hội sinh viên, 
hoạt động câu lạc bộ đội nhóm.  

- Giới thiệu đoàn sinh viên tham quan học 
tập tại Đền Hùng năm 2017. 

Câu lạc bộ 

Phòng CTSV 

Báo cáo viên 
 

Bộ môn Luật 

 

Đoàn Hội SV 

Đoàn Hội SV 

Đoàn SVTB 
năm 2017 

Phòng CTSV 

Trợ lý CTSV Khoa  

Đoàn Hội SV Khoa 

K23F,K,H 
 
Hội trường C001 
(CS2) 



9 
 

 

 

Thứ hai 

11/09/2017 

(Chiều) 

13g00 - 13g15 

13g15 - 14g00 
 

14g00 - 14g45 

 
14g45 - 15g30 

 

15g30 - 16g00 

16g00 - 16g30 

16g30 - 17g00 

 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hướng dẫn quy chế sinh viên, quy định 
đào tạo và rèn luyện, văn hóa trường học. 

- Phương pháp học đại học, phương tiện hỗ 
trợ học tập tại Trường Đại học Văn Lang. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, Luật nghĩa 
vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ, 
Luật an toàn thông tin mạng internet. 

- Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”. 

- Giới thiệu hoạt động Đoàn Hội sinh viên, 
hoạt động câu lạc bộ đội nhóm.  

- Giới thiệu đoàn sinh viên tham quan học 
tập tại Đền Hùng năm 2017. 

Câu lạc bộ 

Phòng CTSV 

Báo cáo viên 
 

Bộ môn Luật 

 

Đoàn Hội SV 

Đoàn Hội SV 

Đoàn SVTB 
năm 2017 

Phòng CTSV 

Trợ lý CTSV Khoa  

Đoàn Hội SV Khoa 

K23A,X 
K23PR 
 
Hội trường C001 
(CS2) 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA LỚP, ĐỊA ĐIỂM 
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Thứ ba 

12/09/2017 

(Sáng) 

7g00 - 7g15 

7g15 - 8g00 
 

8g00 - 8g45 

 
8g45 - 9g30 

 

9g30 - 10g00 

10g00 - 10g30 

10g30 - 11g00 

 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hướng dẫn quy chế sinh viên, quy định 
đào tạo và rèn luyện, văn hóa trường học. 

- Phương pháp học đại học, phương tiện hỗ 
trợ học tập tại Trường Đại học Văn Lang. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, Luật nghĩa 
vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ, 
Luật an toàn thông tin mạng internet. 

- Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”. 

- Giới thiệu hoạt động Đoàn Hội sinh viên, 
hoạt động câu lạc bộ đội nhóm.  

- Giới thiệu đoàn sinh viên tham quan học 
tập tại Đền Hùng năm 2017. 

Câu lạc bộ 

Phòng CTSV 

Báo cáo viên 
 

Bộ môn Luật 

 

Đoàn Hội SV 

Đoàn Hội SV 

Đoàn SVTB 
năm 2017 

Phòng CTSV 

Trợ lý CTSV Khoa  

Đoàn Hội SV Khoa 

K23L,T 
K23C,Q 
 
Hội trường C001 
(CS2) 

Thứ ba 

12/09/2017 

(Chiều) 

13g00 - 13g15 

13g15 - 14g00 
 

14g00 - 14g45 

 
14g45 - 15g30 

 

15g30 - 16g00 

16g00 - 16g30 

16g30 - 17g00 

 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Hướng dẫn quy chế sinh viên, quy định 
đào tạo và rèn luyện, văn hóa trường học. 

- Phương pháp học đại học, phương tiện hỗ 
trợ học tập tại Trường Đại học Văn Lang. 

- Hướng dẫn quy định pháp luật, Luật nghĩa 
vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ, 
Luật an toàn thông tin mạng internet. 

- Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”. 

- Giới thiệu hoạt động Đoàn Hội sinh viên, 
hoạt động câu lạc bộ đội nhóm.  

- Giới thiệu đoàn sinh viên tham quan học 
tập tại Đền Hùng năm 2017. 

Câu lạc bộ 

Phòng CTSV 

Báo cáo viên 
 

Bộ môn Luật 

 

Đoàn Hội SV 

Đoàn Hội SV 

Đoàn SVTB 
năm 2017 

Phòng CTSV 

Trợ lý CTSV Khoa  

Đoàn Hội SV Khoa 

K23M,S,N,NL 
K23D 
 
Hội trường C001 
(CS2) 
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2. Chương trình đối thoại sinh viên 
 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA KHOA PHÒNG 

Thứ năm 

07/09/2017 

(Chiều) 

13g00 - 13g30 

13g30 - 14g00 

 
14g00 - 15g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Đối thoại sinh viên và Ban 
Giám hiệu Nhà trường. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa TM và 
QTKD 
(ngành TM) 
 
K20,21,22  
(910sv)  

 

C001 
(CS2) 

Thứ năm 
07/09/2017 

(Chiều) 

15g00 - 15g30 

15g30 - 16g00 

 
16g00 - 17g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa TM và 
QTKD  
(ngành 
QTKD) 
K20,21,22 
(781sv)  

 

C001 
(CS2) 

Thứ sáu 

08/9/2017 

(Sáng) 

7g00 - 7g30 

7g30 - 8g00 

 
8g00 - 9g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa TCKT 
 
K20,21,22 
(1307sv)  

 

C001 
(CS2) 

Thứ sáu 

08/9/2017 

(Sáng) 

9g00 - 9g30 

9g30 - 10g00 

 
10g00 - 11g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa DL 
 
K20,21,22 
(863sv) 

 

C001 
(CS2) 
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NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA KHOA PHÒNG 

Thứ sáu 

08/09/2017 

(Chiều) 

13g00 - 13g30 

13g30 - 14g00 

 
14g00 - 15g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa NN 
 
 
K20,21,22 
(765sv)  

 

C001 
(CS2) 

Thứ sáu 

08/09/2017 

(Chiều) 

15g00 - 15g30 

15g30 - 16g00 

 
16g00 - 17g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa Kiến 
Trúc 
 
K19,20,21,22  
(940sv)  

 

C001 
(CS2) 

Thứ bảy 

09/09/2017 

(Sáng) 

7g00 - 7g30 

7g30 - 8g00 

 
8g00 - 9g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa QHCC 
và TT 
 
K20,21,22 
(695sv)  

 

C001 
(CS2) 

Thứ bảy 

09/9/2017 

(Sáng) 

9g00 - 9g30 

9g30 - 10g00 

 
10g00 - 11g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa MTCN 
 
K20,21,22 
(889sv) 

 

C001 
(CS2) 
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NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA KHOA PHÒNG 

Thứ bảy 

09/09/2017 

(Chiều) 

13g00 - 13g30 

13g30 - 14g00 

 
14g00 - 15g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa MT và 
CNSH 
 
K20,21,22 
(489sv)  

 

C001 
(CS2) 

Thứ bảy 

09/09/2017 

(Chiều) 

15g00 - 15g30 

15g30 - 16g00 

 
16g00 - 17g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa Xây 
Dựng 
 
K19,20,21,22 
(497sv)  

 

C001 
(CS2) 

Thứ bảy 

09/09/2017 

(Chiều) 

13g00 - 13g30 

13g30 - 14g00 

 
14g00 - 15g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa CNTT 
 
K20,21,22 
(245sv)  

 

901A 
(CS1) 

Thứ bảy 

09/09/2017 

(Chiều) 

15g00 - 15g30 

15g30 - 16g00 

 
16g00 - 17g00 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Kế hoạch đào tạo và chương 
trình hoạt động năm học. 

- Ban Giám hiệu Nhà trường 
đối thoại sinh viên. 

Câu lạc bộ 

Ban Giám hiệu  

 
Ban Giám hiệu 
BCN Khoa 

Ban Giám hiệu 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng CTSV 

Khoa Kỹ 
Thuật 
(ngành KTN) 
 
K19,20,21,22 
(194sv) 

 

(901A 
(CS1) 
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3. Chương trình định hướng ngành đào tạo (Sinh hoạt với BCN Khoa, Đoàn-Hội Khoa, Chào đón tân sinh viên) 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA KHOA PHÒNG 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa TM và 
QTKD  
 
K23 (sv) 

 

 
(CS2) 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa TCKT 
 
K23 (sv) 

 

 
(CS2) 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa NN 
 
K23 (sv) 

 

 
(CS2) 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa Kiến 
Trúc 
 
K23 (sv) 

 

 
(CS2) 

 



15 
 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA KHOA PHÒNG 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa DL  
 
K23 (sv) 

 

 
(CS2) 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa MTCN 
 
K23 (sv) 

 

 
(CS2) 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa QHCC 
và TT 
 
K23 (sv) 

 

 
(CS2) 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa MT và 
CNSH 
 
K23 (sv) 

 

 
(CS1) 
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NGÀY GIỜ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA KHOA PHÒNG 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa CNTT  
 
K23 (sv) 

 

 
(CS1) 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa Kỹ 
Thuật 
(ngành KTN) 
 
K23 (sv) 

 

 
(CS1) 

Khoa xếp lịch đăng ký sử 
dụng phòng với Phòng ĐT 
và thông báo lịch với Phòng 
CTSV kết hợp thực hiện. 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ. 

- Giới thiệu Khoa và kế hoạch 
đào tạo khóa học.  

- Chương trình đào tạo và việc 
làm liên quan ngành đào tạo. 

Đoàn Hội SV 

BCN Khoa 

 
BCN Khoa 
Giảng viên 

Ban Chủ nhiệm Khoa 
và Giảng viên 

Phòng CTSV 

Khoa Xây 
Dựng 
 
K23 (sv) 

 

 
(CS1) 

 

Thực hiện hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2017-2018 theo công văn số 3333/BGDDT 

-GDCTHSSV ngày 02 tháng 08 năm 2017, ngoài chuyên đề học tập theo kế hoạch của Trường, đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa tổ 

chức hoạt động và chuyên đề hướng dẫn sinh viên học tập (HK1 và HK2) thích hợp chương trình khóa học (năm 1). 

- Hướng dẫn chương trình đào tạo, chuẩn ra trường ngành đào tạo và vị trí công việc khi tốt nghiệp. 

- Hướng dẫn quy chế học tập và rèn luyện, chương trình hoạt động sinh viên năm học. 

- Chương trình học bổng, chính sách và điều kiện học tập hỗ trợ sinh viên. 

- Văn hóa trường học và hoạt động đảm bảo an ninh an trường học. 

- Chuyên đề hướng dẫn quy định pháp luật, trách nhiệm xã hội và tham gia phòng chống tệ nạn xã hội. 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phòng CTSV kết hợp Khoa và đơn vị tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2017-2018 theo 

kế hoạch. 

Tổ chức biện pháp hướng dẫn quản lý sinh viên tham gia học tập theo Khoa, tổng hợp biên bản đối thoại và thông tin sinh viên 

phản hồi. 

Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2017-2018 theo quy định (học kỳ 1, 

học kỳ 2).    

Khoa tổ chức chuyên đề kết hợp kế hoạch đào tạo hướng dẫn sinh viên học tập nội dung theo yêu cầu thích hợp chương trình 

khóa học. 

                

             HIỆU TRƯỞNG   
Nơi nhận:         
- Ban Giám hiệu, 

- Khoa, Phòng, Trung tâm,                       (đã ký) 
- Lưu Phòng Tổng hợp.      

 
 

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu 
 

 


