
BO CONG THLrCNG CQNGHOAxAHQI HfJNGHAVJITNAM 
TRUNGDiIHOC CONGNGI1TPILNQI Doe 1p — Tir do — Hn1i phüc 

S: 1 5 /TB - DFICN Ha N5i, ngày 05 tháng 10 ndm 2021 

THÔNG BAO 
Ti chfrc L Khai giãng 11am h9c  2021 - 2022 

Can cir K hoach s 207/KH-DHCN ngày 04/10/202 1 cña Hiu tru6ng v 

vic tè chác L Khai giàn.g näm h9c 2021 — 2022; D thxc hin t& k hoch, 

yêu cu các dan v thixc hin các ni dung sau: 

I. THOI GIAN, D!A  DIEM 

1. Thô'i gian: Tr 7h30 thir Sáu, ngày 15/10/2021. 

2. Da dim: Hi trung tng 3 nhà All, Trthng DH Cong nghip Ha 

Nôi, 298 durng Cu Din, Qu.n Bc T Liêm, TP Ha Ni. 

II. TIIANHPIIAN 

1.Kháchmè1 

- Di biu B Cong Thuang, Dàng üy khi các truèng DH,CD Ha Ni. 

- Dai din các dan vi tài tro. 

3.Nhàtru'ông 

- Bang iy, Giám hiu, Hi dng truèng, BI thu các Chi b, Trithng, phó 

các dan vj, Cong ty Letco. 

-Di diên các th chcrc: Chü tjch Cong don tru?rng, BI thu Boàn Thanh 

niên, Chü tjch Hi Sinh viên. 

-Bti din sinli viên d tri.rc tip: 15 sinh viên. 

- Di din sinh viên qu6c th dir tnrc tip: 05 sinh viên. 

III. TO CHC THTIC Hh1N 

1. Phbng Cong tác Sinh viên 

- Phii trách cong tác th chirc L Khai giâng. 

- Chun bj kjch bàn và ngui diu hành chuang trinh L Khai giãng. 

- Lira ch911 sinh viên tham dix và phát biu ti L Khai giàng. 

-Huâng dn sinh viên tham gia L Khai giàng, tryc tuyn và tric tip. 

- Chun bi hoa, pháo giy. 

-Bé trI 10 SVTN h trçi chuang trInh. 

2. Phông Dào to 
- Diu chinh k hoch giâng dy và h9c tp phi hqp v6i thi gian to chirc 

khai giâng. 



2 

3. Phông TCHC 

- Chun bj báo cáo tai  chuang trInh lam vic. 

- Chun bj phông tiRing nim Bác H. 

- Di,r kin khách miii, miii và don tip dai  biu. 

- Chuân bj lang hoa cüa B trithng, Dãng üy kh& DHCD Ha Ni, Cong 

doàn Cong thuo'ng. 

- Chu.n bj tài 1iu gii thiu v Nhà tru&ng. 

- Phi trách cong tác an ninh, hiRing dk vj trI d xe cho khách. 

- Chun bj trá, café phiic vi chmmg trInh. 

4. Phông TCKT 

- Chun bj kinh phi t chirc theo k hoach. 

- Lien h vâi các t chüc, cá nhân m?ii tài trçi cho sinh viên. 

5. Phông Quãn trl 

-BO trI phông h9p tang 1 Al, phOng h9p tang 2 All Va niRic uOng. 

- To chirc v sinh các khu virc cong cong. 

- Chun bj các diu kin trng cay km nim tru&c nhà A1O. 

-B trI can b trrc din, nithc. 

- Chun bj niiôc sat khun và khu trang y t phic vij chrnmg trInh. 

6. Trung tam Cong ngh thông tin 

- Chutn bj ha tang diRing truyn internet phiic vii L Khai giãng. 

7. Trung tam HTQT 

- Lira ch9n sinh viên quc t, can b phii trách tham d%r L khai giâng; gi1ri 

danh sách v Phông CTSV triRic 10h00 ngày 12/10/2021. 

8. Trung tam HTDN 

- Lien h vâi các to chüc, nhà hão tam, các nhà tài trq. 

- Tng hçip s 1iu tài trg cüa doanh nghip näm hc 2020 — 2021 và dip 

khai giáng näm hc 2021 — 2022 giri v PhOng CTSV triRic ngày 10/10/2021. 

9. Trung tam TT&QHCC 

- Chun bj phông truyn tMng, hi trithng tng 3 All. 

- Chun bj h thng am thanh, ánh sang, man led. 

- Chun bj giây mM. 

- Chun bj bin ten dai  biu. 
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- Phv trách ghi hInh, chup ánh, dua tin trên website nhà trRing; phát trirc 

tip chrnmg trInh khai giãng trên kênh HaUl. 

- Chun bj các slide, video clip trInh chi&i trong chixong trInh. 

10. Khoa Bin tfr, Khoa Co khi, Khoa CNTT, TT Vit Nht, TT 

DTKT HaUl — Foxconn, TT Khão thI, TT Dam bão chat hrçrng 

- Thirc hin sp xp, v sinh, trang trI khu vrc lam vic, xithng thirc hành. 

- Bô trI can b don tip dioân dai  biu tham quail. 

11. Khoa Du ljch 

- B trI 5 nü sinh lam nhiêm vu 1 tan. 

12.TramYt 

- Trirc y t tai  hi trumg; do than nhit can b, sinh viên tham d bui l. 

Yêu câu di vri CBGV, sinh viên dtr bdii I trtrc tip tai hôi trffO'ng:  

Dô'i vói CBGV: mc l phçic, phái tiêm dü 2 müi vc xin phôrig Covid. 

Di vài sinh viên: mc trang phitc lch sr, phãi tiêm ti thiu 1 müi v.c 

xin phông Covid. 

Can b, giáng viên và sinh viên tham gia L Khai giàng phãi khai báo y 

ti üng dyng PC-COVID (hoc quét ma QR) và trên h thng di h9c din tit 

tri.rc khi dn trung; tIc hin nghiem tue khuyn cáo 5K cüa B Y tê. fl 

Nii nhân. 
- Các dan v lien quan; 
- Luu: VT, CTSV. 

 

KT.HItU TRTXONG 
HhJU TRTXYNG 

 

 

   

Phm Van Bong 
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