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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   307    /CTSV 
V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

sinh viên” năm học 2019-2020 

 

Hà Nội, ngày  14    tháng  08    năm 2019 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP  

“TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN” NĂM HỌC 2019-2020 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường 
 

Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2019-2020 của Trường Đại học Công nghệ, 

nhà trường thông báo kế hoạch học tập trong “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” như 

sau: 

1. Mục đích 

- Tạo không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để sinh viên bước vào năm 

học mới. 

- Tạo cơ hội để sinh viên khóa QH-2019 bước đầu tiếp xúc, tìm hiểu và có những ấn 

tượng tốt đẹp về trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN.  

- Là dịp để lãnh đạo nhà trường, giảng viên, nhà khoa học gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với 

sinh viên đặc biệt là sinh viên khóa QH-2019 những thông tin cơ bản, khái quát về 

nhiệm vụ năm học 2019-2020; về cơ cấu tổ chức, lịch sử phát triển, truyền thống của 

ĐHQGHN và của nhà trường; phổ biến tới sinh viên những chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của ĐHQGHN và 

của nhà trường.   

- Cung cấp các thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như các thông tin 

hữu ích khác có liên quan đến sinh viên đặc biệt là các chủ trương về đổi mới công tác 

hỗ trợ sinh viên tại ĐHQGHN. 

2. Nội dung 

Một số nội dung chính: 

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền tới sinh viên các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp; một số nội dung hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị và chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình 

hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế thời gian qua, trong đó 

chú ý một số vấn đề thời sự chính trị quan trọng như vấn đề tuyên truyền giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

phòng cháy chữa cháy, đấu tranh phòng, chống hành vi bạo lực trên địa bàn thành phố 

Hà Nội gắn với các nhiệm vụ cụ thể của cá nhân, nhà trường và ĐHQGHN. 
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- Phổ biến để SV nắm được nội dung một số văn bản pháp quy quan trọng như: Luật 

Giáo dục Đại học; cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chí phí học tập,… 

- Giới thiệu các nội dung cơ bản của Quy chế đào tạo; Quy chế công tác sinh viên tại 

ĐHQGHN; quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên liên quan đến Trung tâm Thông tin 

- Thư viện; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; 

Bệnh viện ĐHQGHN; tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các câu lạc bộ sinh 

viên, cựu sinh viên; … 

- Giới thiệu các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, đảm bảo an ninh, trật tự, an 

toàn giao thông, giáo dục về giới tính, phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống 

HIV/AIDS, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, công tác Đoàn, Hội và phong 

trào thanh niên trường học,…  

3. Hình thức tổ chức 

3.1.  Sinh viên khóa QH - (2015, 2016, 2017, 2018) – I/CQ (K60, K61, K62, K63) 

3.1.1. Đối với Bí thư chi đoàn, Ban cán sự các lớp 

- Thời gian:  Sáng chủ Nhật, ngày 18/08/2019, từ 07h30 - 08h30. 

- Địa điểm:  Hội trường 3-G3. 

- Nội dung:  Ban cán sự các lớp và Bí thư các chi đoàn lĩnh hội kiến thức “Tuần sinh 

hoạt công dân sinh viên” năm học 2019-2020.  

3.1.2. Đối với toàn thể sinh viên 

- Thời gian: Từ 09h00, ngày 18/8/2019 đến 17h00 ngày 18/8/2019. 

- Địa điểm:  Các Phụ lục kèm theo. 

- Nội dung: 

* Tại buổi làm việc với Ban chủ nhiệm Khoa, Viện, Bô môn (phụ lục 1 kèm theo): Ban 

chủ nhiệm Khoa, Viện, Bộ môn phổ biến các thông tin và giải đáp các thắc mắc liên 

quan tới chương trình đào tạo, kế hoạch học tập cho sinh viên. 

* Tại buổi sinh hoạt lớp khóa học (phụ lục 2 kèm theo):  

+ Lớp trưởng các lớp phổ biến lại kiến thức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” cho 

sinh viên của lớp. 

+ Dưới sự chỉ đạo của Cố vấn học tập, Lớp trưởng tổ chức cho sinh viên triển khai:  

(1) Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2018-2019; (2) Bình xét khen 

thưởng năm học 2019-2020; (3) Bầu ban cán sự lớp năm học 2019-2020. 

Chú ý: Sinh viên khóa cũ chưa tốt nghiệp sẽ sinh hoạt công dân cùng sinh viên khóa 

tiếp theo của ngành mình. 

3.2. Sinh viên khóa QH- 2019- I/CQ (K64) 

- Từ ngày 22/8/2019 đến 23/8/2019: Sinh viên lĩnh hội kiến thức “Tuần lễ hội nhập 

cho sinh viên” theo thời gian và địa điểm trong Phụ lục 1. 

- Từ ngày 22/8/2019 đến 24/8/2019: Các BCN Khoa, Viện, Bộ môn đào tạo gặp mặt 

Tân sinh viên theo thời gian và địa điểm trong Phụ lục 1. 

- Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 28/8/2019:  Sinh viên tự viết thu hoạch. 
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4. Yêu cầu 

- Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ buổi học. 

- Kết thúc “Tuần lễ hội nhập cho sinh viên” sinh viên phải hiểu và nắm được các Nội 

dung tại Mục 2. 

- Sinh viên K64 viết và nộp thu hoạch về phòng CTSV theo yêu cầu. 

5. Phân công nhiệm vụ 

5.1. Phòng Công tác sinh viên: 

- Tuyên truyền, khánh tiết tuần sinh hoạt công dân sinh viên. 

- Đầu mối tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên. 

- Phối hợp với các Khoa, Viện, Bộ môn kiểm tra việc học tập của sinh viên trong tuần 

sinh hoạt công dân sinh viên. 

- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ đánh giá kết quả rèn luyện và bình xét khen thưởng cho 

sinh viên để chuyển cho văn phòng các Khoa, Viện, Bộ môn trong ngày 15/8/2019. 

- Báo cáo nội dung tuần sinh hoạt công dân sinh viên theo kế hoạch. 

- Lập dự trù kinh phí và chi theo dự trù được duyệt. 

5.2. Phòng Đào tạo: 

- Chuẩn bị bảng điểm để phục vụ đánh giá kết quả rèn luyện và bình xét khen thưởng 

cho sinh viên. 

- Báo cáo các nội dung về công tác đào tạo cho sinh viên theo kế hoạch. 

5.3. Phòng Hành chính - Quản trị:  

- Chuẩn bị Phòng học (Phụ lục 1, 2): âm thanh, ánh sáng, quạt mát ở các hội trường, 

lớp học, vệ sinh môi trường. 

- Cử cán bộ trực hội trường, lớp học; cán bộ trực bảo vệ an ninh trật tự, điện nước khu 

vực học tập theo lịch học. 

5.4. Các Khoa, Viện, Bộ môn 

5.4.1. Cử cán bộ kiểm tra việc học tập của các lớp khóa học và báo cáo tình hình học 

tập “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” của các lớp lên Trường. 

5.4.2. Chuẩn bị nội dung làm việc và tổ chức gặp mặt sinh viên các Khóa theo lịch. 

5.4.3. Tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện và Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng cấp Khoa, Viện, Bộ môn để xét kết quả rèn luyện và thông qua danh sách sinh 

viên được khen thưởng theo quy định. 

5.4.4. Chỉ đạo Lớp trưởng các lớp: 

- Nhận tài liệu để phục vụ đánh giá kết quả rèn luyện và bình xét khen thưởng cho sinh 

viên tại các văn phòng Khoa, Viện, Bộ môn trong ngày 16/8/2019. 

- Thu và nộp cho Văn phòng Khoa, Viện, Bộ môn các tài liệu sau: 

* Đối với sinh viên khóa cũ: trước 11h00, thứ Hai, ngày 19/8/2019: 

+ Biên bản họp lớp triển khai các hoạt động đầu năm học 2019-2020; 

+ Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II, năm học 2018-2019; Kết 

quả bình xét khen thưởng tập thể/cá nhân năm học 2019-2020; 

+ Kết quả bầu Ban cán sự lớp khóa học trong năm học 2019-2020; 
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* Đối với tất cả các khóa: trước ngày 4/9/2019: 

+ Tổng hợp báo cáo bằng văn bản Danh sách sinh viên vắng mặt “Tuần sinh hoạt công 

dân Sinh viên”  

5.4.5. Nộp cho Nhà trường (qua phòng Công tác sinh viên) 

* Trước ngày 23/8/2019 

+ Kết quả đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2018-2019 và kết quả bình 

xét khen thưởng của tập thể/cá nhân trong năm học 2018-2019; 

+ Kết quả bầu Ban cán sự lớp năm học 2019-2020; 

* Trước ngày 05/9/2019 

+ Danh sinh viên trong Khoa, Viện, Bộ môn vắng mặt trong “Tuần sinh hoạt công dân 

sinh viên” năm học 2019-2020. 

 5.5. Đoàn TN, Hội SV: 

- Báo cáo các nội dung về hoạt động Đoàn thể trong năm học cho sinh viên. 

 Để “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, Nhà 

trường yêu cầu các đơn vị chỉ đạo và hoàn thành tốt nội dung Công văn này./. 
 

 

Nơi nhận:  

 - Như trên (thực hiện); 

   - Lưu: VT, CTSV, A.08. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

                   Chử Đức Trình 
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PHỤ LỤC 1 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 

LỚP QH-2015-I/CQ-H, N (K60H, K60N)  

VÀ CÁC KHÓA QH-(2016, 2017, 2018, 2019)-I/CQ ( K61, K62, K63, K64) 

(kèm theo Công văn số:     /CTSV ngày      /8/2019) 

 

1. SINH VIÊN KHÓA K64 

 
TT Thứ Ngày Buổi Thời 

gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm/Ghi 

chú 

Sinh hoạt chung SV khóa mới 

 

Năm  22/08/2019 

Sáng 

08h00 - 

08h30 

Đảng Ủy – BGH nhà 

trường gặp mặt tân sinh 

viên K64 

Sinh viên khóa K64  

Khoa CNTT 

Khoa VLKT&CNNN, 

Khoa CNNN 

 

 

Hội trường 

11-10  

 (Số 136 

Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội) 

08h30 - 

09h30 

Các nội dung giới thiệu 

của Phòng Đào tạo 

09h30 - 

10h00 

Các nội dung giới thiệu 

của Phòng CTSV 

10h00 - 

11h00 

Các nội dung giới thiệu 

của ĐTN-HSV 

11h00 - 

11h30 

Các nội dung giới thiệu 

của Trung tâm Thư viện 

Chiều 

13h30 - 

14h00 

Đảng Ủy – BGH nhà 

trường gặp mặt tân sinh 

viên K64 
Sinh viên khóa K64 

Khoa ĐTVT 

Khoa CHKT&TĐH,  

Bộ môn công nghệ 

XDGT,  

Viện HKVT 

14h00 - 

15h00 

Các nội dung giới thiệu 

của Phòng Đào tạo 

15h00 - 

15h30 

Các nội dung giới thiệu 

của Phòng CTSV 

15h30 - 

16h30 

Các nội dung giới thiệu 

của ĐTN-HSV 

16h30 - 

17h00 

Các nội dung giới thiệu 

của Trung tâm Thư viện 

 

Sáu 23/08/2019 

Sáng 

8h00 - 

8h45 

Phổ biến Quy định về học 

ngoại ngữ tại ĐHQGHN 
Sinh viên khóa K64: 

Khoa CNTT hệ chuẩn 

Khoa VLKT&CNNN, 

Khoa CNNN 
8h45 - 

11h30 

Sinh hoạt thời sự, chính 

trị, pháp luật đầu năm 

Chiều 

13h00 - 

13h45 

Phổ biến Quy định về học 

ngoại ngữ tại ĐHQGHN 

Sinh viên khóa K64 

Khoa ĐTVT,  

Khoa CNTT CLC 

Khoa CHKT&TĐH,  

Bộ môn Công nghê 

XDGT, Viện HKVT 

13h45 - 

17h00 

Sinh hoạt thời sự, chính 

trị, pháp luật đầu năm 

Ban CNK gặp mặt sinh viên khóa mới 

 

Năm 22/08/2019 Chiều 
13h00-

17h00 

Khoa CNTT giới thiệu với 

sinh viên về: 

Sinh viên K63 ngành 

Khoa học máy tính và 

hệ thông thông tin 

(CN8)  
Tầng 2  

khu giảng 

đường 2 - 

ĐHCN 

Chương trình đào tạo, các 

đặc thù của chương trình 

CLC 

Định hướng nghề nghiệp 

Phương pháp học tập hiệu 

quả 
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TT Thứ Ngày Buổi Thời 

gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm/Ghi 

chú 

13h30-

15h30 

Ban CNK Công nghệ  

nông nghiệp 

Sinh viên K64 ngành 

Công nghệ nông nghiệp 

  CN10  

GĐ3-G3 

ĐHCN 

 

Sáu 23/08/2019 

Sáng 

7h30 - 

9h30 

 

Ban CNK ĐTVT (P. ĐT 

tham gia cùng) gặp gỡ tân 

sinh viên K64 và giới 

thiệu và cho đăng ký 

ngành Kỹ thuật máy tính 

và Kỹ thuật Robot 

Sinh viên K64 khoa 

ĐTVT hệ chuẩn (CN2)  

Tầng 2 khu 

giảng đường 

2 - ĐHCN 

7h30-

9h30 

Ban chủ nhiệm bộ môn 

Công nghệ Xây dựng – 

Giao thông gặp gỡ tân 

sinh viên K64 

Sinh viên K64 ngành 

Công nghệ kỹ thuật  

xây dựng (CN5)  

GĐ3-G3 

ĐHCN 

9h30-

11h30 

Viện HKVT gặp gỡ tân 

sinh viên K64 

Sinh viên K64 ngành 

Hàng không 

 vũ trụ (CN7)  

GĐ3-G3 

ĐHCN 

9h30-

11h30 

Ban CNK CHKT&TDH 

gặp mặt tân sinh viên K64 

Sinh viên K64 ngành 

Cơ Kỹ thuật và (CN4 và   

và kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa CN11  

Tầng 2 khu 

giảng đường 

2 - ĐHCN 

Chiều 
13h00 - 

17h00 

Ban CNK CNTT (P. ĐT 

tham gia cùng) gặp gỡ tân 

sinh viên K64 khoa CNTT 

và giới thiệu và cho đăng 

ký chương trình CNTT 

Định hướng thị trường 

Nhật Bản  

Sinh viên K64 khoa 

CNTT  

hệ chuẩn (CN1)   

Tầng 2 khu 

giảng đường 

2 - ĐHCN 

 

 

Bảy 24/08/2019 Sáng 

8h00-

11h30 

Khoa ĐTVT giới thiệu 

với sinh viên về: 

Sinh viên K64 ngành 

Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử 

 - Viễn thông (CN9)  

GD3-G3 

ĐHCN 

Chương trình đào tạo, các 

đặc thù của chương trình 

CLC 

Định hướng nghề nghiệp 

Phương pháp học tập hiệu 

quả 

7h30-

9h30 

Ban CNK VLKT gặp mặt 

tân sinh viên k64 

Sinh viên K64 khoa 

VLKT CN3  

Tầng 2 khu 

giảng đường 

2 - ĐHCN 
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TT Thứ Ngày Buổi Thời 

gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm/Ghi 

chú 

9h30 - 

12h00 

Ban CNK CHKT&TDH 

gặp mặt tân sinh viên K64 

Sinh viên K64 ngành 

công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử CN6 

Tầng 2 khu 

giảng đường 

2 - ĐHCN 
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LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU KHÓA HỌC CỦA SINH VIÊN K64 CLC 
 

STT Ngày Nội dung Địa điểm Ghi chú 

1 19/8/2019 Nhập học và đăng ký kiểm tra 

trình độ môn Lập trình và Tiếng 

Anh tại Bàn hướng dẫn 

Nhà G2  

2 21/8/2019 - Kiểm tra trình độ Lập trình: 

Ca 1: 8h00 - 8h50 

Ca 2: 9h00 - 9h50 

- Trải nghiệm tại doanh nghiệp 

FPT software: 

13h30 – 16h00 

Nhà G2 

 

 

Thạch Thất, Hòa Lạc 

- Danh sách phòng thi 

được thông báo tại địa 

điểm thi và website: 

clc.uet.vnu.edu.vn 

- Sinh viên đọc hướng 

dẫn đăng ký kèm theo 

3 23/8/2019 Kiểm tra trình độ Tiếng Anh 

8h00 – 11h00 

Nhà G2 + GĐ2 

4 26/8/2019 Văn phòng CLC gặp mặt đầu khóa 

học 

Giảng đường 3 

(GĐ3) 

- Danh sách chia nhóm, 

thời gian cụ thể được 

thông báo trong sáng 

23/8 tại website: 

clc.uet.vnu.edu.vn 

5 27/8/2019, 

29/8/2019 

Trải nghiệm tại doanh nghiệp 

 

Viettel Hoà Lạc,  

Samsung Bắc Ninh 

- Danh sách chia nhóm, 

thời gian cụ thể được 

thông báo trong sáng 

23/8 tại website: 

clc.uet.vnu.edu.vn 
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LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN K64 
 

TT Thứ Ngày Buổi Thời gian 
Thành phần 

Sinh viên nhóm ngành 
Địa điểm 

1 Năm 22/08/2019 
Sáng 8h00-11h30 

CN4:  Cơ kỹ thuật  

Trạm Y tế, 

tầng 1, Ký túc 

xá Ngoại Ngữ 

- ĐHQGHN 

 

(Số 1, Phạm 

Văn Đồng, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội) 

CN9: Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - Viễn thông  

CN6: Công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử  

Chiều 13h30 -17h00 CN1: Công nghệ thông tin  

2 Sáu 23/08/2019 Chiều 13h30 -17h00 
CN10: Công nghệ nông nghiệp  

CN3: Vật lý kỹ thuật  

3 Bảy 24/08/2019 

Sáng 8h00-11h30 

CN5: Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng  

CN2: Máy tính và robot  

CN7: Công nghệ hàng không 

vũ trụ  

Chiều 13h00-17h00 

CN8: Công nghệ thông tin 

CLC theo TT23 

CN11: Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa   

 


