BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2017

LỊCH “SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” NĂM HỌC 2017 – 2018
(Dành cho Sinh viên khóa 2017)
ĐỢT 01
Thời gian:
Địa điểm:
Ngày

Sáng
27/7

Thời gian

Nội dung sinh hoạt

Báo cáo viên

7:00 – 8:00

Phổ biến mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt.
- Giới thiệu tổng quan về trường
- Một số nội dung quan trọng trong quy chế, quy định về công tác sinh
viên, các chế độ chính sách, học bổng đối với sinh viên.
- Một số nội dung công tác sinh viên trọng tâm năm học 2017 – 2018.

Phòng CT-TC-CTSV

8:00 – 10:00

Giới thiệu về hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường

13:00 - 15:00

Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo. Các nội dung, yêu cầu trong
đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; công tác
giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng

ThS. Nguyễn Phước Đại,
Trưởng P. Đào tạo

15:00 - 16:30

Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII (2015 – 2020)

TS. Nguyễn Hồng Hải
Trợ lý Hiệu trưởng,
Trưởng khoa LLCT

7:00 - 9:15

9:30 - 11:30

13:00 - 15:00
Chiều
28/7

Ông Phạm Hồng Kỳ,
Phó Bí thư ĐU,
Trưởng P. CT-TC-CTSV

10:15 – 11:30

Chiều
27/7

Sáng
28/7

từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017
Hội trường HUFLIT (lầu 6, 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, TP.HCM)

Đoàn TN – Hội SV trường

Giáo dục pháp luật, phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử có nội
dung xấu, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục an toàn giao
thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học
Giáo dục giới tính; phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, tệ
nạn xã hội, sức khỏe học đường

Bộ môn Luật
Bà Phạm Thị Thanh Uyên
Trưởng Ban ĐBCL&TTGD
Bà Nguyễn Thị Thanh
Thuỷ, Chủ nhiệm Thư viện

15:15 – 15:45

- Giới thiệu thư viện

Thời gian cụ thể
thông báo ở mặt sau

Bác sĩ Đặng Phi Yến

Các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến sinh viên
- Hướng dẫn v/v thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên

15:45 – 16:45

Công an TP. HCM (PA83)

Làm bài thu hoạch tại chỗ

Phòng CT-TC-CTSV

Sinh hoạt Khoa: Giới thiệu khoa, giới thiệu chương trình đào tạo, hướng
dẫn phương pháp học đại học hiệu quả, bầu BCS lớp, sinh hoạt với đội
ngũ cố vấn học tập

Trưởng Khoa, GV cố vấn

Ghi chú:
- SV có mặt trước 15 phút để điểm danh và nghe thông báo các thông tin cập nhật;
- SV mang theo Giấy báo nhập học có mã vạch phía dưới để quẹt mã điểm danh vào mỗi buổi sinh hoạt;
- SV phải tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt như trên, nếu không tham gia đủ không được ĐÁNH GIÁ
RÈN LUYỆN SINH VIÊN trong năm học.
Nơi nhận:
- Vụ Công tác HSSV Bộ GD&ĐT;
- TT ĐU, Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng; (để báo cáo)
- Theo lịch phân công;
- Sinh viên khóa 23-2017;
(để thực hiện)
- Các đơn vị trực thuộc;
- Đăng website;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

TS. Trần Quang Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng …. năm 2017

LỊCH “SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” NĂM HỌC 2017 – 2018
(Dành cho Sinh viên khóa 2017)
ĐỢT 02
Ngày

Sáng
29/7

Chiều
29/7

Chiều
30/7

từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017
Hội trường HUFLIT (lầu 6, 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, TP.HCM)

Thời gian

Nội dung sinh hoạt

7:00 – 8:00

Phổ biến mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt.

8:00 – 10:00

Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo. Các nội dung, yêu cầu trong
đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; công tác
giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng

ThS. Nguyễn Phước Đại,
Trưởng P. Đào tạo

10:15 – 11:30

Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII (2015 – 2020)

TS. Nguyễn Hồng Hải
Trợ lý Hiệu trưởng,
Trưởng khoa LLCT

Báo cáo viên
Phòng CT-TC-CTSV

9:45 - 11:00

Giáo dục pháp luật, phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử có nội
dung xấu, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục an toàn giao
thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học
Giáo dục giới tính; phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, tệ
nạn xã hội, sức khỏe học đường
- Giới thiệu tổng quan về trường
- Một số nội dung quan trọng trong quy chế, quy định về công tác sinh
viên, các chế độ chính sách, học bổng đối với sinh viên.
- Một số nội dung công tác sinh viên trọng tâm năm học 2017 – 2018.
Giới thiệu về hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường

13:00 - 15:00

Các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến sinh viên

13:00 - 15:00

15:15 - 16:45

Sáng
30/7

Thời gian:
Địa điểm:

7:30 - 9:30

Ông Phạm Hồng Kỳ,
Phó Bí thư ĐU,
Trưởng P. CT-TC-CTSV
Đoàn TN – Hội SV trường

Bà Phạm Thị Thanh Uyên
Trưởng Ban ĐBCL&TTGD
Bà Nguyễn Thị Thanh
Thuỷ, Chủ nhiệm Thư viện

15:15 – 15:45

- Giới thiệu thư viện

Thời gian cụ thể
thông báo ở mặt sau

Bác sĩ Đặng Phi Yến

Bộ môn Luật

- Hướng dẫn v/v thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên

15:45 – 16:45

Công an TP. HCM (PA83)

Làm bài thu hoạch tại chỗ

Phòng CT-TC-CTSV

Sinh hoạt Khoa: Giới thiệu khoa, giới thiệu chương trình đào tạo, hướng
dẫn phương pháp học đại học hiệu quả, bầu BCS lớp, sinh hoạt với đội
ngũ cố vấn học tập

Trưởng Khoa, GV cố vấn

Ghi chú:
- SV có mặt trước 15 phút để điểm danh và nghe thông báo các thông tin cập nhật;
- SV mang theo Giấy báo nhập học có mã vạch phía dưới để quẹt mã điểm danh vào mỗi buổi sinh hoạt;
- SV phải tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt như trên, nếu không tham gia đủ không được ĐÁNH GIÁ
RÈN LUYỆN SINH VIÊN trong năm học.
Nơi nhận:
- Vụ Công tác HSSV Bộ GD&ĐT;
- TT ĐU, Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng; (để báo cáo)
- Theo lịch phân công;
- Sinh viên khóa 23-2017;
(để thực hiện)
- Các đơn vị trực thuộc;
- Đăng website;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

TS. Trần Quang Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng …. năm 2017

LỊCH “SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” NĂM HỌC 2017 – 2018
(Dành cho Sinh viên khóa 2017)
ĐỢT 03
Ngày

Sáng
31/7

Nội dung sinh hoạt

Báo cáo viên

7:00 – 8:00

Phổ biến mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt.
- Giới thiệu tổng quan về trường
- Một số nội dung quan trọng trong quy chế, quy định về công tác sinh
viên, các chế độ chính sách, học bổng đối với sinh viên.
- Một số nội dung công tác sinh viên trọng tâm năm học 2017 – 2018.

Phòng CT-TC-CTSV

8:00 – 10:00

Ông Phạm Hồng Kỳ,
Phó Bí thư ĐU,
Trưởng P. CT-TC-CTSV

10:15 – 11:30

Giới thiệu về hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường

13:00 - 15:00

Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo. Các nội dung, yêu cầu trong
đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; công tác
giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng

ThS. Nguyễn Phước Đại,
Trưởng P. Đào tạo

15:00 - 16:30

Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII (2015 – 2020)

TS. Nguyễn Hồng Hải
Trợ lý Hiệu trưởng,
Trưởng khoa LLCT

7:00 - 9:15

9:30 - 11:30

13:00 - 15:00
Chiều
01/8

từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 năm 2017
Hội trường HUFLIT (lầu 6, 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, TP.HCM)

Thời gian

Chiều
31/7

Sáng
01/8

Thời gian:
Địa điểm:

Đoàn TN – Hội SV trường

Giáo dục pháp luật, phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử có nội
dung xấu, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục an toàn giao
thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học
Giáo dục giới tính; phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, tệ
nạn xã hội, sức khỏe học đường

Bộ môn Luật
Bà Phạm Thị Thanh Uyên
Trưởng Ban ĐBCL&TTGD
Bà Nguyễn Thị Thanh
Thuỷ, Chủ nhiệm Thư viện

15:15 – 15:45

- Giới thiệu thư viện

Thời gian cụ thể
thông báo ở mặt sau

Bác sĩ Đặng Phi Yến

Các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến sinh viên
- Hướng dẫn v/v thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên

15:45 – 16:45

Công an TP. HCM (PA83)

Làm bài thu hoạch tại chỗ

Phòng CT-TC-CTSV

Sinh hoạt Khoa: Giới thiệu khoa, giới thiệu chương trình đào tạo, hướng
dẫn phương pháp học đại học hiệu quả, bầu BCS lớp, sinh hoạt với đội
ngũ cố vấn học tập

Trưởng Khoa, GV cố vấn

Ghi chú:
- SV có mặt trước 15 phút để điểm danh và nghe thông báo các thông tin cập nhật;
- SV mang theo Giấy báo nhập học có mã vạch phía dưới để quẹt mã điểm danh vào mỗi buổi sinh hoạt;
- SV phải tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt như trên, nếu không tham gia đủ không được ĐÁNH GIÁ
RÈN LUYỆN SINH VIÊN trong năm học.
Nơi nhận:
- Vụ Công tác HSSV Bộ GD&ĐT;
- TT ĐU, Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng; (để báo cáo)
- Theo lịch phân công;
- Sinh viên khóa 23-2017;
(để thực hiện)
- Các đơn vị trực thuộc;
- Đăng website;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

TS. Trần Quang Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng …. năm 2017

LỊCH “SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” NĂM HỌC 2017 – 2018
(Dành cho Sinh viên khóa 2017)
ĐỢT 04

Ngày

Sáng
02/8

Nội dung sinh hoạt

Báo cáo viên

7:00 – 8:00

Phổ biến mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt.
- Giới thiệu tổng quan về trường
- Một số nội dung quan trọng trong quy chế, quy định về công tác sinh
viên, các chế độ chính sách, học bổng đối với sinh viên.
- Một số nội dung công tác sinh viên trọng tâm năm học 2017 – 2018.

Phòng CT-TC-CTSV

8:00 – 10:00

Ông Phạm Hồng Kỳ,
Phó Bí thư ĐU,
Trưởng P. CT-TC-CTSV

10:15 – 11:30

Giới thiệu về hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường

13:00 - 15:00

Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo. Các nội dung, yêu cầu trong
đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; công tác
giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng

ThS. Nguyễn Phước Đại,
Trưởng P. Đào tạo

15:00 - 16:30

Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII (2015 – 2020)

TS. Nguyễn Hồng Hải
Trợ lý Hiệu trưởng,
Trưởng khoa LLCT

7:00 - 9:15

9:30 - 11:30

13:00 - 15:00
Chiều
03/8

từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 8 năm 2017
Hội trường HUFLIT (lầu 6, 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, TP.HCM)

Thời gian

Chiều
02/8

Sáng
03/8

Thời gian:
Địa điểm:

Đoàn TN – Hội SV trường

Giáo dục pháp luật, phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử có nội
dung xấu, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục an toàn giao
thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học
Giáo dục giới tính; phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, tệ
nạn xã hội, sức khỏe học đường

Bộ môn Luật
Bà Phạm Thị Thanh Uyên
Trưởng Ban ĐBCL&TTGD
Bà Nguyễn Thị Thanh
Thuỷ, Chủ nhiệm Thư viện

15:15 – 15:45

- Giới thiệu thư viện

Thời gian cụ thể
thông báo ở mặt sau

Bác sĩ Đặng Phi Yến

Các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến sinh viên
- Hướng dẫn v/v thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên

15:45 – 16:45

Công an TP. HCM (PA83)

Làm bài thu hoạch tại chỗ

Phòng CT-TC-CTSV

Sinh hoạt Khoa: Giới thiệu khoa, giới thiệu chương trình đào tạo, hướng
dẫn phương pháp học đại học hiệu quả, bầu BCS lớp, sinh hoạt với đội
ngũ cố vấn học tập

Trưởng Khoa, GV cố vấn

Ghi chú:
- SV có mặt trước 15 phút để điểm danh và nghe thông báo các thông tin cập nhật;
- SV mang theo Giấy báo nhập học có mã vạch phía dưới để quẹt mã điểm danh vào mỗi buổi sinh hoạt;
- SV phải tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt như trên, nếu không tham gia đủ không được ĐÁNH GIÁ
RÈN LUYỆN SINH VIÊN trong năm học.
Nơi nhận:
- Vụ Công tác HSSV Bộ GD&ĐT;
- TT ĐU, Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng; (để báo cáo)
- Theo lịch phân công;
- Sinh viên khóa 23-2017;
(để thực hiện)
- Các đơn vị trực thuộc;
- Đăng website;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

TS. Trần Quang Nam

LỊCH SINH HOẠT VỚI BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Đối với sinh viên khóa 23 - 2017
(ban hành kèm theo lịch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017 – 2018)
STT

KHOA

NGÀY

THỜI GIAN

1.

Quản trị kinh doanh quốc tế

16/8/2017

7:30 – 11:30

2.

Quan hệ Quốc tế

16/8/2017

13:30 – 17:30

3.

Ngoại ngữ - Nhóm 1 (*)

17/8/2017

7:30 – 11:30

4.

Ngoại ngữ - Nhóm 2 (*)

17/8/2017

13:30 – 17:30

5.

NN&VH Phương Đông

21/8/2017

7:30 – 11:30

6.

Công nghệ Thông tin

21/8/2017

13:30 – 17:30

7.

Du lịch – Khách sạn

22/8/2017

7:30 – 11:30

8.

Bộ môn Luật (**)

22/8/2017

7:30 – 11:30

9.

Kinh tế - Tài chính

22/8/2017

13:30 – 17:30

ĐỊA ĐIỂM

Hội trường lầu 6
– Khu B
Cơ sở 155 Sư
Vạn Hạnh (nối
dài), phường 13,
quận 10

(*) Sinh viên Khoa Ngoại ngữ tham gia sinh hoạt với BCN Khoa theo nhóm 1 hay nhóm 2 sẽ
được quy định trên Lịch Sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2017 – 2018 nhận được khi làm
thủ tục nhập học.
(**) Sinh viên Bộ môn Luật tham gia sinh hoạt với BCN Khoa tại Phòng Hội thảo (tầng 1,
khu B)

