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BO CONG THUCNG cQNGHOAXAHQIQIUNGHIAVIITNAM 
ThTJONGft3IHQCCONGNGIILPHANQI IJc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& 191 /KH-DHCN Ha Nôi, ngay21tháng 9 11dm 2021 

KE bACH 
T chfrc Tuân sinh hot cong dan - sinh viên dãu khóa näm hyc 2021 - 2022 

Va thu ho so' sinh viên Dai hoc khóa 16 

Can cir Hithng dn s 3810/BGDDT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 v vic 

huó'ng dn th chCrc "Tuân sinh hott cong dan - HSSV" trong các trixmg DH, 

CDSP, TCSP nãm h9c 2021 - 2022; 

Can cir K hoach dào t.o cüa nhà tru&ng näm h9c 2021 - 2022 và s luçing 

chi tiêu tuyên sinh dâu vào các Khoa, Trung tam dào to näm h9c 2021 - 2022; 

Nhà triRrng trin ldiai k hoch to chüc "Tuân sinh hoat cong dan - Sinh 

viên" du khóa cho Sinh viên h Di h9c khóa 16, nàm h9c 2021 - 2022, c1i 

th nhix sau: 

I. M1JC Did YEU CAU 

1. Nâng cao nhn thrc ciia sinh viên ye du?mg 1i, ch1i triro'ng cüa Dãng, 

chInh sãch, pháp 1ut cüa rthà nuc; các quy ch, quy djnh dào t.o, rèn 1uyn cüa 

B Giáo diic và Dào to và cña Nba trung. Nâng cao chat lucmg cong tác quãn 

1r sinh viên, doân viên. 

2. Giüp sinh viên nm duoc tInE hInh kinh t, chInh trj, xã hi cüa dt nuc 

và quc th hin nay, nhmg quy ch, quy djnh ci th v cong tác sinh viên, 

chumig trInh dào to và nhim vi näm h9c 2021 - 2022, tir do nâng cao nhn 

thtrc, thirc trách nhim, to si,r chuyn bin mtnh me trong h9c tp và rèn 

1uyn cüa sinh viên. 

3. Dam bâo an toàn, nghiêm titc, dan chü dat  hiu qua thit thuc, có thão 

1un, vi& thu hoach  và dánh giá kt qua hQc tp cüa sinE viên. 

II. THc%I GIAN, DIA DIEM 

- Thri gian: T'r ngày 29/09 dn 17/10/2021. 

- Dja dim: Theo phân cOng tiirng ni dung ci th. 

III. NO! DUNG 

1. Quán trit nhthig ni dung ca ban trong các van kin Dai  hôi XIII cüa 

Dâng, các Ngh quy&, Chi thj, chuyên d cña Dâng, lien quan dn cong tác giáo 

dye chInE tr tu tlx&ng cho sinh viên, Nghj quyêt 29 cüa BCH TW Dâng khóa XI 
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v di mói can bàn, toàn din giáo dijc và dào tao,  dáp üng yêu cu cong nghip 

hóa, hin d.i hóa trong diu kin kinh t thj trithng djnh hithng xà hi chñ nghia 

và hi nh.p quc t. 

2. Tuyên truyn v chü quyn bin, dâo và chin 1ugc biên cüa Vit Nam; 

hInh thrc và plmong pháp du tranh giU vUng chU quyn bin, dâo Vit Narn. 

3. Tuyên truyên, ph bin, giáo diic các quy djnh pháp 1ut lien quan tó'i 

sinh viên: Quyn con ngu'i, quyn Cong dan (Hin pháp 2013), ni dung lien 

quan tri nguô'i h9c (Lu.t Giáo diic 2019, Lut Giáo diic dai  h9c 2012, Lu.t si:ra 

di, b sung mt s diu cüa Lu.t Giáo diic dai  h9c 2018); Lut Giao thông, 

Lut An ninh m.ng, cong tác an ninh, an toàn tru'ng h9c, xây drng rnôi tru'ôTlg 

giáo diic an toân, lành manh,  than thin. 

4. Giói thiu Quy ch dào t?o,  ch d chinh sách, cong tác sinh viên, dào 

tao tin chi, dào tao  dáp i1ng nhu cu xà hi. Giói thiu v các ngành ngh dào 

tao, co' hi vic lam sau t& nghip, h trV sinh viên khO'i nghip. Sinh viên vi 

tinh thin di mó'i sang tao  vâ cac k9 näng can thi& di vó'i tan sinh viên. 

5. Truyên thng cüa nhà trung, huóng phát trin cüa nhà trung, nhthig 

thãnh tIch dâ dat du'o'c, nhU'ng tm gu'ong tiêu biu cüa h9c sinh, sinh Viên CaC 

thii kS'.  Quári trit nti dung co' bàn và mt s ni dung cong tác tr9ng tam cüa 

nhà tru'ng trong närn h9c 2021 - 2022. 

6. Van hóa h9c duô'ng và giáo dic chu.n mirc dao  dirc ngh nghip cho 

sinh viên phü hçp ngành dào tao  và gn vói trách nhirn cüa sinh viên trong giai 

doan hin nay, tr9ng tarn: Chi thj st 31/CT-TTg ngày 04/12/20 19 cüa Thu tuó'ng 

ChInh phi v tang cuông giáo dc dao  dirc, 1i sang cho HSSV; Quyt djnh s 

1299/QD-TTg ngày 03/10/2018 cüa Th'à tuó'ng ChInh phü phê duyt D an 

"Xây dirng van hóa irng xu trong tru'?rng h9c giai doan 2018 —2025". 

7. Cong tác Doàn Thanh niên, Hi Sinh viên, y t tnrng h9c, cOng tác 

phèng chông djch bnh trong Nba truông và các hoat dng h trq sinh viên, hoat 

dông van hoá, van ngh, th diic, th thao trong nhà tru'ô'ng. 

8. Tuyên truyn cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19. Các quy djnh, 

quy trInh báo darn an toàn trong phông chng dch bnh cüa chInh quyn các 

cap và Nhà tru'ôg. 

9. Thu h so sinh viên, giy gió'i thiu di chuyn nghia v1i quân sir và h so 

doàn viên. 
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IV. PHAN CONG THUC HIW 

1. Phông Cong tác sinh viên 

- Chü tn t chüc các ni dung trong chu'o'ng trInh. 

- Xây dirng tài 1iu huó'ng dn sinE viên v&i ni dung: 

+ Các Quy ch lien quan dn sinh viên: Cong tác sinh viên, Thi dfla khen 

thu'ô'ng kS'  1ut, Phiic v cong dng...; Ch d chInh sách déi vói sinh viên. 

+ Cong tác giáo diic dao  thrc, lôi song, van hóa h9c du'èng, van hóa giao 

thông, cong tác phèng cMng t nan  xã hi. 

+ Các t chirc chInh tij xä hi trong Nba trung và boat dng sinh viên. 

+ Chi quyên bin, dâo và chiên luçic bin cüa Vit Nam; hInh thirc và 

phuong pháp du tranh giQ' vüng chü quyn bin, dâo Vit Nam. 

- Tng hp tài 1iu huóng dn gui sinh viên. 

- T chüc biên soan b câu hôi dánh giá k& qua "Tuân sinh hoat cOng dan - 

sinh viên" dâu khóa, t chirc cho sinh viên khóa rnó'i thrc hin bài thu hoach và 

dánh giá k& qua. 

- Ci can bô thu vâ nhâp dU' lieu h so sinh viên. 

- To chirc lam the sinh viên. 

2. Pliông Quãn tr 

Trung hçip t chtrc tnirc tiêp: Bô trI hi trung, phông h9c 1 thuyt d to 

chirc các ni dung (co d ngh ci th sau). Chun bj phuoi'ig an cp din khi có 

su c v diên hoäc rnt then lu'ói. 

3. Trung tam Cong ngh thông tin 

- Tru'ô'ng hçp t chrc trlrc tuyên: Bô trI 04 may scan p1c vi vic scan giy 

xác nhn tip nhn di chuyn NVQS cho sinh viên narn tr ngày 01/10 — 

24/10/2021. 

- TrtrO'ng hgp to ch'irc trirc tip: Bô trI may tInh, du doc ma phic v1i vic 

thu h so sinh viên vã tip nhn doàn viên (có dê nghj c1i th sau). 

4. Trung tam Giáo diic QuOc phOng-.-An ninh 

C can b tip nhn giây gió'i thiu di chuyn nghi'a vi quân s1r hoc giy 

xác nhn tarn  vng cüa BCH quân s1r dja phu'ong và dóng d.u, g11i giy xác nh.n 

tip nhn di chuyn NVQS cho sinh viên narn. 

5. Trung Truyn thông vã Quan h Cong chüng 

- Truyn thông trên website ye chuo'ng tnInh. 
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- Cung c.p video clip giâi thiu v Nba truông, video clip "Thông dip cüa 

Hiu tru&ng nhân dip 11am h9c mi 2021 — 2022". 

- Truô'ng h9p th chüc trirc tip: B trI h thng am thanh, ánh sang, man led 

và can b phi trách ti hi tru'ông Cl 9, hi trung tng 3 All. 

6. Trung tm Dm bo cht lu'qng 

- B trI phông h9p trirc tuyn phic vii các ni dung cña chu'ang trInh (can 

cir vào so lucng sinh viên nhp h9c). 

- Ph& hcp vài TT GDQP-AN g1ri bàn scan giy xác nhin tip nh.n di 

chuyn NVQS cho sinh viên narn. 

- Xây d1mg tài lieu giói thiu cho sinh viên vri ni dung: "Hithng dn sü 

diing h thng dti h9c din tCr", hoàn thành trurc ngày 28/9/2021. 

- H trg k thut trong cong tác t chirc dánh giá kt qua sinh viên tharn gia 

"Tu.n sinh hoat  cOng dan — sinh viên" d.0 khóa trên h thng d?.i  h9c din tir. 

- Truông hçp t chirc thu h so trirc tiêp: CLr can b trixc k9 thut trong các 

ngày thu hi so sinh viên. 

7. CácKhoa dàotao 

- Chun bj và giói thiu v các ni dung duc phân cOng. 

- T chrc sinh hot lop và gió'i thiu can b lOp hoàn thành truó'c ngày 

17/10/2021. 

- Don dôc sinh viên ciia dan vi np h so sinh viên v Nhà trung dam bào 

tin d quy djnh. 

8. Doàn Thanh niên 

Trung hçip t chirc thu ho so trirc tip: Cr can b tip nhn doàn viên 

khóa rni và sinh viên tInh nguyen h trçY cong tác t chi'i'c.. 

Nol nhãn: 
- Ban Giám hiêu; 
- Nhir phAn 1V; 
- Li.ru VT, CTSV. 



PHV LTJC 
Các ni dung thy'c hin trong "Tun sinh hoit cong dmn — sinh viên" 

1. Video clip giói thiu ye truyên thông ljch sfr, chin lffQ'c phát triên 

cila Nhà tru'ô'ng. 

2. Video clip "Thông dip cüa Hiu tru'ö'ng nhn djp nãm hçc mó'i 

2021 - 2022". 

3. Gió'i thiêu ye khoa, các vn dê lien quan dn hot dng cTho tao, sinli 

hot lop 

- Gi&i thiu ye khoa, các van dê lien quan dn hoit dng do to 

TT Don vj Thô'i gian Ni dung 

1 CNHóa 8h00ngày09/10 

Nôi dung: 

- Ca cu t chtrc cñakhoa. 

- Quych dào tao,  djnh hu'ó'ng 

hoc tp cho sinh viên. 

- Gii thiu ngành ngh dào 

tao, ca hôi viC lam. 

Thôi Iu'Q'ng: 150 phñt. 

2 CN May TKTT 8h00 ngây 09/10 

3 CN O to '8h00 ngày 09/10 

4 Ngoi ng 14h00 ngày 09/10 

5 Duijch 14h00ngày09/10 

6 CNTT 8h00 ngày 10/10 

7 Ca khI 14h00 ngày 10/10 

8 Din 8h00 ngày 16/10 

9 Din tii 14h00 ngày 16/10 

10 KTKT 8h00 ngay 17/10 

11 QLKD 14h00 ngày 17/10 

- Sinh hot lO'p: Roan thành truót 17/10. 

* Can cii' tinh hInh th1rc te, Nhà tru'àng bó' trI phông hQp zoom holc hi 

tncàng (phóng hQc lj thuyêt) cho các Khoa tá chi'cc. 

4. Thu ho so 

TT 
f)y vi thu'c 

. 
hiçn 

Ni dung ho so' Hinh thu'c 

1 P.CTSV 

- HO so sinh viên. 

- HO so rnin, giâm hoc phi 

(n&i có). - Thu qua bru din. 

- Thu tnrc tiêp. 
2 TT.GDQP-AN 

Giy gió'i thiêu di chuyên 
- 

nghia vii quan sir. 

3 DoànTN Hso'doànviên. 

5. Khám st'rc khOe: Co kê hoach Cu th sau. 
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