
           BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           --------------------------   

         Số:1991 ĐHNL-CTSV-KH                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 08 năm 2013 

  KẾ HOẠCH 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” đầu năm học 2013-2014 

 

Kính gửi:  - Đảng uỷ 

                                                              - Ban Giám hiệu 

                                                             - Thủ trưởng các đơn vị (Phòng, Ban, Khoa/Bộ môn) 

  - Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 
 

  Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 

5410/BGDĐT-CTHSSV, ngày 05/08/2013 về việc tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân - 

HSSV” trong các trường đào tạo năm học 2013 – 2014; Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 

thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa và đầu năm học 

2013-2014 cho sinh viên đại học và cao đẳng (hệ chính qui), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Nâng cao nhận thức của  học sinh, sinh viên (HSSV) về đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế. 

2. hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ  của công dân - HSSV 

thông qua việc 

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 

2013-2014; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

     3. Việc tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học  2013-2014 phải được 

tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và 

đánh giá kết quả cuối đợt học tập và nộp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục & Đào 

tạo. 

II.    SỐ LƯỢNG SINH VIÊN THAM GIA:  16.977 SV 

   - Sinh viên khoá 2013 (tân sinh viên):       5.300SV 

  - Sinh viên khoá  2010, 2011,2012 :         11.677SV           

III. NỘI DUNG: 

 Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV giành cho khóa 2013 (K.39): 

          - Quán triệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, nội dung Kết luận số 51 -

KL/TW của Hội nghị lần 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI: 



  + Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với ngành giáo dục 

địa phương và phạm vi cả nước đang triển khai.  

  + Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.  Tuyên 

truyền kết quả công tác quản lý biên giới, phân giới, cắm mốc và tăng dày, tôn tạo hệ thống 

mốc quốc giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia. 

             - Học tập, triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”: 

      + Thực hiện chủ đề của năm học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của 

đảng viên, giảng viên, cán bộ, đề ra những nội dung phù hợp đối tượng là HSSV.Khuyến 

khích sinh viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh”.  

            + Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh 

thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục qua gương điển hình 

Anh hùng Liệt Sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, người tốt, việc tốt, tấm gương trong nhà 

trường hoặc địa phương,… 

     - Các quy chế, quy định về công tác HSSV của Bộ GD&ĐT và nhà trường: 

      + Triển khai các chỉ thị: Luật giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi (bổ sung một số 

điều của Luật giáo dục năm 2009); Luật giáo dục đại học, các nội dung, yêu cầu trong đào 

tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

      + Các chế độ, chính sách có liên quan đến HSSV : ưu đãi trong giáo dục đào tạo; 

miễn, giảm học phí, học bổng chính sách, học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, tín 

dụng đào tạo. 

     + Quy chế công tác HSSV theo tín chỉ, Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, Quy chế 

đánh kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú, ngoại trú,... 

           + Các nội dung về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn 

mại dâm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, 

chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông. Công tác 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường học. 

           + Công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và các hoạt động  văn hóa, văn nghệ, thể 

thao.  

     + Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường họ c trong năm 

học 2013 – 2014. Kết quả phong trào “Thanh niên, HSSV tình nguyện” năm học 2013-2014 

và phương hướng hoạt động trong năm học 2013-2014. 



     + Chương trình giao lưu , giới thiệu về trường, các ngành nghề đào tạo, nhiệm vụ,  

phương hướng đào tạo phát triển của Nhà trường trong năm học mới. 

- Tư vấn sức khỏe, tâm lý, giới tính, pháp luật, các kỹ năng cần thiết cho sinh viên 

           - Các Khoa/Bộ môn sắp xếp lịch giao lưu với tân sinh viên và phổ biến vấn đề cần 

thiết.                                                                                                                       

           - Phổ biến và hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống thông tin trường (email, cách 

đăng ký học phần, xem lịch học, điểm học tập, hệ thống wifi,..)             

 Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV các khóa cũ: 2010,2011,2012 

Quán triệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, nội dung Kết luận số 51-KL/TW của 

Hội nghị lần 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI: 

          + Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với ngành giáo dục 

địa phương và phạm vi cả nước đang triển khai.  

           + Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Tuyên 

truyền kết quả công tác quản lý biên giới, phân giới, cắm mốc và tăng dày, tôn tạo hệ thống 

mốc quốc giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia. 

           - Tổ chức giao lưu đối thoại với sinh viên của Khoa/Bộ môn để chuẩn bị cho buổi giao 

lưu đối thoại với Nhà trường. 

           - Trao đổi về  quy chế đào tạo theo tín chỉ, chuẩn đầu ra các ngành, định hướng phát 

triển ngành nghề đào tạo của Khoa/Bộ môn, việc làm sau khi tốt nghiệp,…  

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

          - Ban Giám hiệu  trực tiếp chỉ đạo “ Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV ”; báo cáo tình 

hình và nhiệm vụ năm học 2013-2014. 

- Phòng Công tác sinh viên làm đầu mối tổ chức, triển khai kế hoạch; báo cáo quy 

chế về công tác sinh viên và bảo hiểm cho sinh viên, mời báo cáo các chủ đề: Tư vấn tâm lý, 

giới tính, pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống Ma túy,  phối hợp Trung tâm 

HTSV&QHDN tổ chức các kỹ năng cho sinh viên. 

     - Bộ môn Lý luận chính trị báo cáo các chủ đề liên quan: 

     + Thông tin tình hình chính trị, kinh tế, xã hội  trong nước và quốc tế; chủ quyền biển, 

đảo và chiến lược biển của Việt Nam. 

       + Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết của Đảng; những vấn đề lý luận chính trị 

quan trọng của các dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần XI; quán triệt 

phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với ngành giáo dục địa phương và phạm 

vi cả nước. Tình hình thời sự về biển, đảo của nước ta, thông tin về tình hình kinh tế, chính 

trị, xã hội của thế giới, của đất nước và địa phương thời gian qua.  



          - Triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

    -  Đoàn thanh niên, Hội sinh viên  triển khai báo cáo về công tác Đoàn, Hội và các 

hoạt động ngoại khóa trong năm học 2013-2014. 

           -  Phòng Đào tạo: phối hợp với phòng Công tác Sinh viên sắp xếp thời khóa biểu, bố 

trí phòng học , in lịch học  và báo cáo các nội qui, quy chế HSSV , công tác đào tạo theo học 

chế tín chỉ, các nội dung cần triển khai liên quan đến luật giáo dục, sửa đồi trong đào tạo tín 

chỉ, chuẩn bị tài liệu phát cho sinh viên (quy định, quy chế , sổ tay sinh viên, các hướng dẫn 

liên quan đến sinh viên), hướng dẫn đăng ký học phần, xem điểm học tập. 

          -  Phòng Quản trị Vật tư: Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, ghế (dự trữ), trực 

điện, micro, cho từng buổi học theo đề nghị của phòng CTSV. 

-  Phòng Kế hoạch Tài chính: Cấp kinh phí theo dự trù của phòng CTSV và được 

Ban Giám hiệu phê duyệt 

-  Trạm y tế: Cung cấp các tài liệu qui định về khám sức khoẻ, Y tế học đường. 

           -  Phòng Hành chính: Photo kế hoạch, lịch, các công văn biểu mẫu gửi cho các Khoa/ 

Bộ môn, phổ biến, hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống thông tin trường, hệ thống wifi,.. 

            - Ban chủ nhiệm các Khoa/ Bộ môn: 

            + Đối với khóa cũ (2010,2011,2012): Các Khoa/Bộ môn chủ động bố trí và sắp xếp tổ 

chức gặp gỡ, giao lưu, thăm dò ý kiến, giải đáp những vấn đề SV cần quan tâm, phổ biến các 

quy chế về đào tạo niên chế và đào tạo theo tín chỉ, định hướng phát triển của ngành nghề 

đào tạo ,..(thời gian: bắt đầu từ ngày 16/9/2013). Khoa/Bộ môn tổng hợp các ý kiến thắc 

mắc, đề xuất của sinh viên bằng văn bản gửi về phòng Công tác Sinh viên trước ngày 

25/9/2013 để tổng hợp báo cáo cho Ban Giám hiệu và chuẩn bị cho chương trình giao lưu 

giữa sinh viên với Nhà trường (dự kiến tháng 10/2013). 

            + Khoa/BM bố trí lịch sinh hoạt cho Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm với sinh 

viên theo định kỳ hàng tháng 1 lần. 

            + Đối với tân sinh viên (khóa 2013): Ban chủ nhiệm các Khoa/ Bộ môn cử Trợ lý 

QLSV, Cố vấn học tập, GVCN theo dõi lớp học và báo cáo số lượng sinh viên tham dự từng 

buổi học và lập danh sách cán bộ quản lý, theo dõi lớp học trong tuần  9/9-15/9/2013  (theo 

lịch học chi tiết của từng khoa) gửi về phòng Công tác Sinh viên ngay sau mỗi buổi học. 

            + Lập danh sách Trợ lý QLSV, GVCN và Cố vấn học tập trong năm học 2013-2014 

gửi về phòng CTSV. 

 

 

 

 



IV. PHÂN BỔ THỜI GIAN:  

Đợt Các khoá  Đối tượng Thời gian học Ghi chú  

1 Khoá  2013 
Nguyện vọng 1  Từ ngày  9/9 - 15/9/2013  

Nguyện vọng bổ sung  Từ ngày 16/9-22/9/2013  

 

 

 

 

 

2 

 

SV các khóa: 

2010,2011, 2012 

 

Các lớp CÓ

 

 lịch học các 

môn khoa học Mác Lênin 

và Tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong học kỳ I/2013-2014 

 

Theo thời khoá biểu  

của cá nhân. 

 

Các môn 

KH Mác 

Lênin và TT 

Hồ Chí 

Minh  gồm: 

(Các 

nguyên lý 

chủ nghĩa 

Mác-Lênin, 

Đường lối 

cách mạng 

VN,Tư 

tưởng Hồ 

Chí Minh) 

 

SV các  khóa: 

2010, 2011,2012 

Các lớp KHÔNG CÓ Khoa/BM thông báo đến 

sinh viên các lớp, lập danh 

sách những sinh viên không 

có lịch học các môn KH 

Mác Lê nin-Tư tưởng HCM 

trong học kỳ I/2013-2014 gửi 

về P.CTSV trước  20/9/2013 

để sắp xếp lịch học,  

 lịch 

học các môn khoa học 

Mác Lênin và Tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong học kỳ 

I/2013-2014 

(lịch cụ thể sẽ thông báo sau)  

 - Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV là chương trình học tập chính khóa , đề nghị Lãnh đạo 

các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, các đơn vị liên quan  triển khai kế hoạch này đến toàn thể 

GV-CBVC, đặc biệt là các TL.QLSV,  Cố vấn học tập, GVCN được biết và thông báo rộng 

rãi đến toàn thể sinh viên tham gia. 

ý: Sinh viên tham gia “Tuần sinh hoạt Côn g dân-HSSV” đầu năm học 2013-2014 có 

làm bài thu hoạch và được chấm điểm hoàn thành đợt học tập, đây là một tiêu chí để đánh giá 

các danh hiệu thi đua của HSSV ( theo Quy định của Vụ CTHSSV). 

                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS. TS Huỳnh Thanh Hùng 
(Đã ký) 

 
 
Ghi chú: Lịch học chi tiết  cho các lớp, thông báo  và  các mẫu biểu liên quan,  phòng CTSV sẽ gửi cho các 
Khoa/Bộ môn vào  ngày  03 /9/2013 ( hoặc download  tại  website: http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/). 

Nơi nhận: - Như trên,  
                      - Lưu VP, P.CTSV  

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/�

