TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1453 /TB-ĐHGTVT-PH.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Phân hiệu
với đại diện sinh viên năm học 2021- 2022
Căn cứ Kế hoạch số 1451/KH-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 27/9/2021 về việc tổ
chức sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2021-2022.
Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đối
thoại giữa Lãnh đạo Phân hiệu với đại diện sinh viên các lớp năm học 2021-2022, cụ thể
như sau:
1. Thời gian – Hình thức:
- Thời gian: Bắt đầu từ lúc 19h00, Thứ sáu ngày 08/10/2021.
- Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng Zoom.
2. Thành phần:
- Đại diện Ban Giám đốc.
- Trưởng các đơn vị: Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu,
Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên; Đại diện Căng tin Ký túc xá.
- Đối với các lớp từ khóa 58 đến 61 cử 03 sinh viên gồm: Lớp trưởng, Bí thư và
đại diện 01 sinh viên trong lớp (Cố vấn học tập cử).
3. Lưu ý:
- Link tham dự chương trình, Phòng CTCT&SV sẽ gửi cho Cố vấn học tập và Lớp
trưởng các lớp vào thứ 5, ngày 07/10/2021.
- Lớp trưởng các lớp tập hợp và gửi danh sách sinh viên tham dự đối thoại về
Phòng CTCT&SV qua email: phongctctsv@utc2.edu.vn trước 17h00, thứ tư ngày
06/10/2021.
Nhận được thông báo đề nghị các đơn vị trực thuộc Phân hiệu, Cố vấn học tập và
các lớp sinh viên thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị (để p/h);
- Các lớp chính quy (để t/h);
- Lưu: TCHC, CTCT&SV.
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