
 

 
            NỘI DUNG TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV 

                NĂM HỌC 2018 – 2019 

                  Dành cho HSSV các lớp khóa 21 hệ Cao đẳng  
 

 

Tên bài 
 

Nội dung chính 
Thời lượng 

SL câu hỏi thi 

 

GV phụ trách 

Bài 1 
Công tác Đào tạo 

- Kế hoạch năm học; 
- Quy định về đào tạo, tuyển 
sinh liên thông; văn bằng 2. 
- Các quy định về thi, tích 
lũy, chuẩn đầu ra về Ngoại 
ngữ và Tin học; 

- Quy định về xét tuyển viên 

chức theo quy định mới. 

2 tiết – 10 câu 

 
 
 Ô.Phan Thế Hải 

 

 

Bài 2 
Công tác HSSV 

- Các quy chế, các quy định 
liên quan đến CTSV; 
- Thay đổi, bổ sung các quy 
định về đánh giá, xếp loại thi 
đua, rèn luyện (nếu có). 

4 tiết – 20 câu B.Lê Thị Kim Chi 

Bài 3 
Hoạt động đoàn thể, 

xã hội 

- Chương  trình   công   tác 
Đoàn, Hội năm học; Các 
phong trào lớn của Đoàn TN, 
Hội SV, Phòng CTSV; 

- Sáu bài học Lý luận chính trị. 
 

4 tiết – 20 câu 

 
 

+ Ô.Phạm Ngọc Tân 
 
+ Ô.Hoàng Đức Duệ 
 

Bài 4 
Chuyên đề đạo đức 

Hồ Chí Minh 

- Học tập chuyên đề năm 2018 

về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách HCM. 

2 tiết – 10 câu Ô.Nguyễn Xuân Dũng 

Bài 5 
Chính trị - Thời sự 

- Tình hình KT-CT-XH; 

tuyên truyền chủ quyền biển 

đảo, biên giới; 

-  Quán triệt các luật mới 

được thông qua. 

4 tiết – 20 câu 

Ô.Hồ Viết Chiến 
 
 

 
 

- Tuyên truyền giáo dục phòng 

chống ma túy. 4 tiết 
PC.47 Công an tỉnh BR-

VT 

 

Bài 6 
Thu hoạch 

-  Thảo  luận,  giải  đáp  thắc 
mắc; 

-  Làm  bài  thu  hoạch  trên 

máy vi tính. 

2 tiết 

 
30 phút 

BGH-CTSV 

 
CTSV&ĐT 

Bà Rịa, ngày 30 tháng 07 năm 2018 

   HIỆU TRƯỞNG 

                                                                   (đã kí) 

                                                                  TS.HỒ CẢNH HẠNH                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                   



 

        NỘI DUNG THI ĐUA TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV 
 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21  

1/ Thời gian 

- Từ ngày 13/08/2018 đến 18/08/2018. 

- Buổi sáng: 7g00 – 10g30; Buổi chiều: 13g30 – 17g00. 

2/ Biên chế gồm 03 lớp 

- Lớp A gồm SV các lớp Khoa Tự nhiên, Xã hội, Ngoại ngữ và KT-QL (181SV). 
 

- Lớp B gồm SV các lớp Khoa Tiểu học (174SV). 

3/ Nội quy học tập 

- Trang phục và đầu tóc theo đúng nội quy của nhà trường. 

- Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; không đùa giỡn, không nói chuyện riêng, không đi 

chậm, về sớm; trốn giữa buổi xem như nghỉ học không phép. 

- Mọi lý do nghỉ học đều phải có ý kiến của chuyên viên quản lý lớp học. 

4/ Nhiệm vụ của lớp trực ban 

- Có mặt trước 15 phút để chuẩn bị. 

- Tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, trang phục, đầu tóc và báo cáo cho chuyên viên quản lý 

lớp. 

- Theo dõi, ghi chép tình hình lớp học trong suốt buổi học. 

- Kiểm tra sĩ số cuối buổi học và nhận xét, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. 

- Chủ trì họp giao ban và bàn giao trực. 

- Làm công tác liên lạc và phục vụ nước uống cho báo cáo viên. 

5/Thi đua: Mọi vi phạm đều được đưa vào tính điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV 

trong năm học và điểm thi đua của lớp trong năm học, cụ thể như sau: 

- Lớp trưởng báo cáo không trung thực: -20đ/lượt. 

- Đi chậm: -2đ/lượt. 

- Vắng có phép: -1đ/buổi. 

- Vắng không phép: -3đ/lượt. 

- Trốn học: -3đ/lượt. 

- Làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ học: -2đ/lượt/cá nhân & -20đ/lượt/tập thể; 

- Trang phục, đầu tóc, giày dép không đúng quy định: -2đ/lượt. 

* Lưu ý:  

+ Điểm trừ của cá nhân ngoài việc tính vào điểm thi đua của lớp ở tuần thứ nhất còn sẽ bị trừ 

vào điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV trong năm học. 

+ SV không tham gia học tập Tuần SHCD - HSSV và viết bài thu hoạch cuối đợt, điểm rèn 

luyện cuối mỗi kì của năm học sẽ bị đưa về thang điểm rèn luyện Yếu (dưới 50điểm) và bắt 

buộc phải học đóng lệ phí học bù (tương đương môn học 2 tín chỉ) và học theo thời khóa biểu 

chung./. 

         Bà Rịa, ngày 30 tháng 07 năm 2018 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

                                                                   (đã kí) 

                                                              TS.HỒ CẢNH HẠNH                    



 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV 

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 

   Tuần từ 13/08/2018 đến 18/08/2018 

 

Thứ Buổi 
Lớp A Lớp B 

Phòng GV Phòng GV 

Hai 

(13/08) 

Sáng GĐ1 Ô.Dũng-Ô.Hải GĐ2 Ô.Hải-Ô.Dũng 

Chiều GĐ1 Ô.Chiến GĐ2 Ô.Tân-Ô.Duệ 

Ba 

(14/08) 

Sáng GĐ2 Bà Chi NGHỈ 

Chiều NGHỈ GĐ2 Bà Chi 

Tư 

(15/08) 

Sáng HT.E CA.PC47 HT.E CA.PC47 

Chiều NGHỈ 

Năm 

(16/08) 
NGHỈ 

Sáu 

(17/08) 

Sáng GĐ1 Ô.Tân-Ô.Duệ GĐ2 Ô.Chiến 

Chiều GĐ1 CTSV(TL)-ĐT GĐ2 CTSV(TL)-ĐT 

Bảy 

(18/08) 
Sáng GĐ1 CTSV-ĐT GĐ2 CTSV-ĐT 

    

    * Thời gian: Buổi sáng: 7g00 – 10g30; Buổi chiều: 13g30 – 17g00. 

    * Biên chế:   

    - Lớp A gồm SV các lớp Khoa Ngoại ngữ và KT-QL (181SV). 

    - Lớp B gồm SV các lớp Khoa Tự nhiên và Tiểu học (174SV). 

    * Phân công: 

- Phòng TC - HC chuẩn bị giảng đường, âm thanh & máy chiếu (theo yêu cầu). 
 

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên và tổ chức cho HSSV thảo luận. 
 

- Phòng Đào tạo phối hợp Phòng CTSV chuẩn bị đề thi và tổ chức thi./. 
 

Bà Rịa, ngày 30 tháng 07 năm 2018 

                                                      HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                           (đã kí) 

                                                             TS.HỒ CẢNH HẠNH                 

 


