
BO GIAO DJC  VA DAO TO CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG BA! HOC BA! NAM Dc 1p  — Tir do — Hnh phüc 

S: O2V /CV-DN 
Vv trin khai "Tuãn sinh ho.t cong dfl 

cho sinh viên K16" 
Ha Nói, ngày 3 tháng 10 näm 2022 

Kinh gfri: Trtr&ng các do'n vj 

Thrc hin cong van s: 4675/ BGD DT- GDCTHSSV ngày 20 tháng 9 11am 2022 

cüa B giáo dye và dào t.o v vic hurng dn th chirc "Tu.n sinE hoat  cong dan- sinh 

viên" trong các ca si dao tao  nàm h9c 2022-2023. Trixng Dai  h9c  Dai  Nam thông báo 

tó'i các dan vj k hoach trin khai "Tun sinh hoit cong dan - sinh viên K16". Ni dung 

k hoach c th nhu sau: 

1. Muc dich yêu câu 

- Quán trit các quy ch, quy dinE, quyn và nghTa vii, các ch d chInh sách dôi 

vri sinh viên cüa Truông Dai  h9c  Dai  Nam; 

- Giáo dye ch.Inh tr di vri sinh viên, ph bMn pháp 1ut cho sinh viên; 

- T chüc chuyên d giáo dye nhu: phucmg pháp h9c dat  hiu qua, K5 nang khi 

nghip, di mi sang tao. 

2. Phtroiig thfrc tin hành 

2.1. Cap khoa 

2.1.1. Thô'i gian, dia die2m, thành phan 

- Thô'i giants chüc: trngày 3/10/2022 - 15/10/2022 

- Dja dim: các khoa chü dng d xut 

- Thành phn: các can b, giang viên trong khoa; toan th sinE viên K16; dai  din 

sinh viên khóa 13, 14, 15 và dai  diên ciru sinh viên, khách mcii tir phIa nhà truông 

2.1.2. Kich ban, nç5i dung 

Các dan vj xây drng kjch ban, ni dung t chirc trin khai thy thuc vào tmnh hlnh 

có th linh hoat theo d.c thu cüa ngành ngh& d.c dim cüa don vj mInh nhi.rng phãi bao 

gm dugc các ni dung sau: 

a) Van ngh chào mung (hoc trô chai phü hçp) 

b) Gi9i thiu v Khoa/Ngành h9c cüa sinh viên 

c) Phát biu cüa lanE dao Khoa 

d) Phát biu cüa dai  din lãnh dao  Trumg (nu co) 

e) Phát biu cüa dai  din doanh nghip: miii DN có uy tIn theo ngành ngh dào tao 

f) Chia sé cüa ciru sinh viên hoäc sinh viên khoá trên 

g) Phát biu cüa tan sinE viên 
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h) Giao luu van ngh, trà chai t.p th 

Lu-u : Kjch bàn trien khai báo cáo Ban Giám hiçu phê duyt trw&c 05 ngày. 

2.2. Cp tflthng 

2.2.1. Thai gian, dia diem, thànhphn 

- Thai gian t chüc: Tr ngày 10-15/10/2022 

- Dja dim: Hi tru&ng toà nhà GD1 

- Thnh phn: Ban giám hiu, Lânh do các PhOng, Khoa theo biên ch lop "mOi" 

cüaK16 

2.2.2 Ni3i dung 

- Giâi thiu sir mng, truyn thng, miic tiêu phát trin cüa nhà truang: Ban Giám hiu 

- Ni dung theo cong van s 4675/ BGD DT- GDCTHSSV ngày 20 thong 9 näm 

2022 cüa B giáo diic và dào tao: Báo cáo viên PAO3. 

- Ph bik các Quy ch& quy djnh, quyn, nghia vii, các ch d chInh sách d& voi 

sinh viên: Phông Dào to. 

- K5 näng h9c di h9c, k näng sng, an toàn, an ninh cho sinh viên: Khoa Dào to và 

phát triên k nãng mêm. 

2.2.3 Lich to chu'c 

TT 
Tefl lO'p 

thnh danh 
Ngay 

to chfrc Bui 
Thri an 
bat dan 

Nganh Dào to 
So hrçrng 
sinh viên 
tham dir 

1 LOP Cl BK 01 10/10/2022 Sang 8h00 
1. Quàn trj kinh doanh 
2. Kinh doanh quc t 

407 

2 LOP CTDK 02 10/10/2022 Chiu 13h00 
1. Ktoán 
2. Throng mi din tr 
3. Cong ngh k5 thut ô to 

426 

3 LOP CTE)K 03 11/10/2022 Sang 8h00 
1. Cong ngh thông tin 
2. Khoa hoc may tInh 

379 

4 LOP CTDK 04 12/10/2022 Sang 8h00 
1. DirGe h9c 
2. Diu duong 
3. Ykhoa 

332 

5 LOP CTDK 05 13/10/2022 Sang 8h00 
1. Tài chInh ngân hang 
2. Lust  kinh tê 
3. Logistic & QLCCU 

412 

6 LOP CTDK 06 14/10/2022 Sang 8h00 
1. NN Trung Quc 
2. NN Han Quoc 
3. Dông phuang hçc 

433 
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TT 
Ten krp 

dinh danh 
Ngày 

to chfrc 
Bui 

Thb'i glan 
bat dan Ngành Dào to 

So hrçrng 
sinh viên 
tham dtr 

7 LOP CTDK 07 15/10/2022 Sang 8h00 

1. Quan h cong chüng 
2. Truyn thông DPT 
3. Quãn trj djch vi du ljch 
&LH 
4.NNAnh 

476 

Luu Sinh viên dwcrc nghi hQc khi triing vào ngày tá chzIc su' kiçn nay. 

3. T chfrc thirc hiên 

3.1. Phông Cong tác sinh viên: là don v du mi trin khai tun l sinh ho?.t cong 

dn — sinh viên K16; vit Mo cáo thng kt, dánh giá hiu qua hot dng trin khai trên Ca 

si khào sat kin phãn hi cña can b, sinh viên; t chc cho sinh viên vit bài thu hoch; 

3.2. Phông Hành chmh Quãn trj: có trách nhim b trI, diu phi Co s 4t chAt, 

b trI them khoãng 100 gh vào trong hi tri.thng, h trg in An backdrop, am thanh, ánh 

sang.. .phiic vi theo 1ch M chirc cüa các dcm vj; 

3.3. Ban Truyn thông: có trách rThim chip ành, dua tin bài; 

3.4. Phông Tài chInh k toán: có trách nhim phi hcip xây drng các chi phi kern 

theo trInh Wu trung phê duyt; 

3.5. Các khoa quãn 1 ngành dão to: có trách nhim thông báo và giám sat, dim'\ 

danh sinh viên tham du dy dü, thu các báo cáo thu hoach cüa sinh viên lam co sâ x&o 

dim rèn luyn cho sinh viên; 

3.6. Doàn thanh niên: có trách nhiêm cr sinh viên tInh nguyen tham gia ho tr 

cong tác t chirc cüa các don v; 

Nhà trung thông báo k hoch trin khai trên và d ng các don vj chirc nang, 

lãnh do các khoa trik khai th1rc hin theo di.ng ni dung thông báo. 

Trân tr9ng cam 01:1. 

Noi nhân: 
- Nhr trên (d tlh); 
- Chi tich HDT (dêb/c); 
- Ban Giám hiêu (dê chi dao); 
- Luu: VT. 
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