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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2021 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV 

ĐẦU KHÓA” NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỢT 2) 

–––––––––––––––––––– 

 

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa” năm học 

2021 – 2022 số 36/KH-ĐHCN ngày 30/08/2021 của Ban Giám Hiệu, nội dung và tiến độ 

thực hiện giáo dục công dân và tình hình cụ thể của Khoa, Khoa Công nghệ Hóa học lập kế 

hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa năm học 2021 – 2022, Đợt 2 của 

Khoa như sau: 

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự 

- Thời gian và địa điểm 

o Ngày 01/10/2021 (Thứ 6) 

o Host ZOOM 

• ID cuộc họp: 934 4660 4636 

• Pass: 863569 

o https://zoom.us/j/93446604636?pwd=eG5aakRTNmFCeXF1cTByWHNU

dld2UT09 

o Thời gian: 7h00 – 17h00 (2 buổi) 

 
- Thành phần tham dự: 

o Lãnh đạo Khoa 

o Trưởng bộ môn 

o Bộ phận giáo vụ 

o Giảng viên được Bộ môn phân công tham gia 

o Đoàn thanh niên 

o Giáo viên chủ nhiệm các lớp Đại học Khóa 17 

https://zoom.us/j/93446604636?pwd=eG5aakRTNmFCeXF1cTByWHNUdld2UT09
https://zoom.us/j/93446604636?pwd=eG5aakRTNmFCeXF1cTByWHNUdld2UT09
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o Sinh viên khóa 17 chưa tham gia “Sinh hoạt công dân đầu khóa” đợt 1 (ngày 

27/09/2021). 

2. Phân công nhiêm vụ 

- Lên kế hoạch chuẩn bị nội dung: Nguyễn Hữu Trung; 

- Trưởng bộ môn gửi danh sách GV tham dự; 

- Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách sinh viên khóa 17 chưa tham gia “Sinh hoạt 

công dân đầu khóa” đợt 1; 

- Cô Đặng Thị Hồng Nhung kết hợp Giáo viên chủ nhiệm, chuẩn bị danh sách điểm 

danh sinh viên cho từng buổi và thông báo chương trình sinh hoạt công dân lên 

web, fanpage của Khoa; 

- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt, bầu ban cán sự và hướng dẫn SV về các 

hoạt động sinh hoạt và rèn luyện; 

- Trưởng bộ môn chuẩn bị bài giới thiệu về Bộ môn; 

- Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm hướng dẫn sinh viên, ổn định tổ chức, sinh hoạt 

văn nghệ, điểm danh trong tất cả các buổi học tập; 

- Đoàn thanh niên thông báo, truyền thông, hướng dẫn SV sử dụng LMS để tiếp cận 

những tài liệu Quy chế, Quy định của Trường; 

- Một số phân công cụ thể theo kế hoạch. 

3. Kế hoạch tổ chức 

Thời gian Nội dung Phụ trách Ghi chú 

Buổi thứ nhất (Sáng ngày 01/10/2021 – Thứ sáu) 

7:00 – 

7:30 

SV đăng nhập vào phần mềm, đổi tên, điểm danh, tách 

nhóm. 

Đoàn thanh 

niên 

 

7:30 – 

8:00 

- Phổ biến kế hoạch sinh hoạt công dân đầu khóa 

- Giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố 

Hồ Chí Minh 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

1f4hj0GuDFjDt9AADfovhAJLhr5Cys2lv 

- Giới thiệu về Khoa/Viện 

- Hướng dẫn HSSV giao dịch với các phòng ban chức 

năng trong trường 

- Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ trong trường 

- Bảo hiểm học đường 

1. Hướng dẫn đăng ký học phần 

https://www.youtube.com/watch?v=Iieipc3W__4&t=

88s 

2. Clip giới thiệu trường 

https://www.youtube.com/watch?v=tcbtY0AvU6k&t

=2s 

3. Clip giới thiệu các dịch vụ tại trường 

T. Trung  

https://drive.google.com/drive/folders/
https://www.youtube.com/watch?v=Iieipc3W__4&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=Iieipc3W__4&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=tcbtY0AvU6k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=tcbtY0AvU6k&t=2s
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https://www.youtube.com/watch?v=iLWuQ1LavH0  

4. Clip Giới thiệu Đoàn - Hội 

https://www.youtube.com/watch?v=QqXptEtcXc4 

5. Clip Tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt 

https://www.youtube.com/watch?v=QqHQPWL4Clw 

6. Clip Tác phong IUHers 

https://www.youtube.com/watch?v=-kei0XBj4i8 

7. Hướng dẫn thanh toán học phí online 

https://www.youtube.com/watch?v=tkVQ1rccmHk  

8:00 – 

8:10 

Phát biểu khai mạc và chào mừng Tân sinh viên T. Cường  

8:10 – 

9:00 

- Phổ biến luật giáo dục 

- Quy định về xét học bổng 

- Quy định về đồng phục của HSSV 

- Quy chế học sinh sinh viên; Nội quy học tập 

- Quy định về học phí, miễn giảm học phí, nộp học phí 

- Hướng dẫn đăng ký học phần và những vấn đề lưu ý 

- Quy trình liên hệ và giải quyết công việc của Khoa 

T. Trung  

9:00 – 

9:15 

- Văn nghệ, giải lao  Đoàn thanh 

niên 

 

9:15 – 

9:45 

- Quy định Tiếng Anh  Khoa Ngoại 

ngữ 

 

9:45 – 

10:00 

- Giới thiệu Trung tâm TV&HTSV 

 

Trung tâm 

TV&HTSV 

 

10:00 – 

10:15 

- Giới thiệu Trung tâm Thư Viện Trung tâm 

Thư viện 

 

10:15 – 

11:15 

Triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 

học 2021-2022. 

- Phổ biến quy chế điểm rèn luyện và hướng dẫn thực 

hiện 

- Giới thiệu Chương trình hoạt động Đoàn - Hội 

- Giới thiệu các CLB - Đội - Nhóm trong trường 

- Các dịch vụ hỗ trợ Sinh viên 

- Giao lưu, bầu ban cán sự lớp gồm: Lớp trưởng, Lớp 

phó, Bí thư Chi đoàn. 

Đoàn thanh 

niên, Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

 

Buổi thứ hai (Chiều ngày 01/10/2021 – Thứ sáu) 

13:00 – 

13:30 

Ổn định, điểm danh T. Trung, 

ĐTN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iLWuQ1LavH0
https://www.youtube.com/watch?v=QqXptEtcXc4
https://www.youtube.com/watch?v=QqHQPWL4Clw
https://www.youtube.com/watch?v=-kei0XBj4i8
https://www.youtube.com/watch?v=tkVQ1rccmHk
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13:30 – 

14:30 

Giới thiệu về hoạt động Khoa, Bộ môn và chuyên 

ngành 

T. Minh Ân, 

Trưởng Bộ 

môn 

 

14:30 – 

14:45 

Giải lao, văn nghệ ĐTN  

14:45 – 

15:45 

- Tóm tắt quy chế đào tạo 

- Giới thiệu về chương trình đào tạo, học vụ và đăng ký 

học phần 

- Hướng dẫn học tập trực tuyến 

T. Trung  

15:45 – 

16:30 

Tổng kết, giải đáp thắc mắc, đánh giá lớp học, viết bài 

thu hoạch 

T. Trung, 

ĐTN 

 

 

 Người biên soạn 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Hữu Trung 

 


