TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1451 /KH-ĐHGTVT-PH.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

KẾ HOẠCH
Về việc Tổ chức sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2021 - 2022
Thực hiện Công văn số 3810/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục Đào tạo về
hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP năm
học 2021 – 2022;
Căn cứ kế hoạch số 490/KH-ĐHGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Nhà trường
về việc tổ chức “Sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2021 - 2022”;
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức “Sinh
hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng; chính
sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội
trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo.
2. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân
trong việc chấp hành pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách;
khen thưởng, kỷ luật sinh viên, yêu cầu về đào tạo con người toàn diện và đáp ứng nhu
cầu của xã hội.
3. Tổ chức “Sinh hoạt Công dân - Sinh viên” năm học 2021 - 2022 phải được tiến
hành nghiêm túc, phù hợp đạt hiệu quả cao; người học được thảo luận, đối thoại, đánh giá
cuối khóa học.
4. Kết quả đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện
cho sinh viên năm học 2021 – 2022.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
1. Các nội dung phổ biến chung cho sinh viên:
- Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
- Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước,
phồn vinh, hạnh phúc”.
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- Những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến
công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV.
- Các chủ trương, định hướng của Bộ, ngành thông qua các văn bản chỉ đạo liên
quan đến công tác quản lý HSSV về: Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính
sách, công tác HSSV; công tác Đoàn, Hội; hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; an ninh, an toàn
trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định
của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phòng
chống bạo lực học đường.
- Phổ biến về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và
phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho HSSV việc chấp hành pháp luật:
+ Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.
+ Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục đại học 2018.
+ Luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự
năm 2015.
+ Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng;
Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021…
- Phổ biến về công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid-19; các quy định, quy trình
bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và Nhà
trường.
- Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.
2. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy trong toàn Trường (đối với sinh viên Khóa
62 có kế hoạch riêng).
3. Thời gian:
- Từ 11/10/2021 đến 15/10/2021: tập trung phổ biến nội dung chuyên đề: Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông tin về tình hình
kinh tế chính trị, xã hội.
- Các nội dung khác được thực hiện trong toàn khóa học.
4. Hình thức triển khai: Sinh viên được bố trí theo các lớp học thông qua ứng
dụng Zoom, tài khoản Phòng CTCT&SV sẽ gửi cho Cố vấn học tập và Lớp trưởng của
các lớp để thông báo cho sinh viên tham dự (Lịch cụ thể của các lớp kèm theo Kế hoạch).
Kết thúc buổi học sinh viên làm bài thu hoạch để làm cơ sở đánh giá kết quả khóa học.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng CTCT&SV:
- Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm chung trong việc tổ chức sinh hoạt công
dân – sinh viên năm học 2021 – 2022;
- Lập kế hoạch và lịch sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022;
- Mời báo cáo viên;
- Công tác tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với đại diện sinh viên;
- Chịu trách nhiệm triển khai công tác làm bài thu hoạch online;
- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các lớp sinh viên, giảng viên làm
công tác CVHT và các đơn vị liên quan.
2. Phòng Đào tạo:
- Cung cấp 03 tài khoản Zoom cho Phòng CTCT&SV trước ngày 05/10/2021 (quy
mô mỗi lớp khoảng 300 sinh viên);
- Phối hợp thực hiện công tác tổ chức cùng với Phòng CTCT&SV khi có yêu cầu.
3. Ban Quản lý Ký túc xá: Chủ động tổ chức buổi đối thoại với sinh viên nội trú
về điều kiện sinh hoạt, học tập tại Ký túc xá.
4. Phòng TBQT: Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp thực hiện
công tác tổ chức cùng với Phòng CTCT&SV khi có yêu cầu.
5. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên:
- Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021 và
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022;
- Phối hợp đảm bảo thực hiện tốt công tác tổ chức sinh hoạt công dân – sinh viên
năm học 2021 – 2022 cùng với Phòng CTCT&SV khi có yêu cầu.
6. Các Khoa và Bộ môn trực thuộc Phân hiệu:
- Thông báo kế hoạch và trực tiếp quản lý sinh viên thuộc đơn vị mình phụ trách
trong suốt đợt sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022;
- Chịu trách nhiệm tổ chức chương trình gặp gỡ, trao đổi với các Tân sinh viên
khóa 62 của đơn vị mình;
- Chỉ đạo Cố vấn học tập theo dõi điểm danh sinh viên trong các buổi nghe báo
cáo chuyên đề và hoàn thành bài thu hoạch khi buổi báo cáo kết thúc.
7. Đối với sinh viên: Tham gia sinh hoạt công dân – sinh viên nghiêm túc, theo
đúng lịch do Nhà trường công bố, làm bài và nộp bài thu hoạch đầy đủ.
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Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2021 - 2022,
đề nghị Trưởng các đơn vị, CVHT, Lớp trưởng thông báo đến toàn thể SV của lớp được
biết và thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ đề ra.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Giám đốc (để b/c);
- Các Khoa/Bộ môn
- Các đơn vị
- Các lớp chính quy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Võ Trường Sơn
Phó Giám đốc Phân hiệu
Ký ngày: 27/9/2021
16:51:06

(để thực hiện)

- Lưu: TCHC, CTCT&SV.

TS. Võ Trường Sơn
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LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022
(Kèm theo Kế hoạch số:1451 /KH-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 27/09/2021)
THỜI GIAN
(từ 18h30 – 20h30)

Thứ hai
11/10/2021

CÁC LỚP

BÁO CÁO VIÊN

CQ.58.GTCC; CQ.58.GTĐT; CQ.58.CAHA;
CQ.58.CDB.1; CQ.58.CĐB.2; CQ.58.CDANH;
CQ.58.HTĐT; CQ.58.KTVT;
CQ.58.KTĐTTHCN; CQ.58.QLXD;
CQ.58.TBDGT

TS. Vũ Hồng Vận

CQ.58.TDH; CQ.58.CĐSB; CQ.58.XDDD.1;
CQ.58.XDDD.2; CQ.58.DGBO; CQ.59.CNTT;
CQ.59.GTCC

TS. Nguyễn Quỳnh Anh

CQ.59.CĐT; CQ.59.ITS; CQ.59.KTBC;
CQ.59.KTVTDL; CQ.59.KXD
CQ.59.KTTH; CQ.59.KTVT; CQ.59.CĐB;
CQ.59.DGBO; CQ.59.KTOTO.1;
CQ.59.KTOTO.2
Thứ ba
12/10/2021

Thứ tư
13/10/2021

Thứ năm
14/10/2021

Thứ sáu
15/10/2021

TS. Lê Hoàng Việt Lâm
TS. Vũ Hồng Vận

CQ.59.KTD; CQ.59.ĐT&THCN; CQ.59.LOG.1;
CQ.59.LOG.2; CQ.59.MXD; CQ.59.QLXD;
CQ.59.QTKD

TS. Nguyễn Quỳnh Anh

CQ.59.TĐH; CQ.59.XDDD.1; CQ.59.XDDD.2;
CQ.60.CNTT; CQ.60.COĐT

TS. Lê Hoàng Việt Lâm

CQ.60.KTBC; CQ.60.KTVTDL; CQ.60.KXD.1;
CQ.60.KXD.2; CQ.60.KTTH; CQ.60.KTVT

TS. Vũ Hồng Vận

CQ.60.CDB; CQ.60.DGBO; CQ.60.KTOTO.1;
CQ.60.KTOTO.2; CQ.60.TDHDK

TS. Nguyễn Quỳnh Anh

CQ.60.KTD; CQ.60.ĐT&THCN; CQ.60.LOG.1;
CQ.60.LOG.2; CQ.60.MXD; CQ.60.QLXD;

TS. Lê Hoàng Việt Lâm

CQ.60.QTKD; CQ.60.XDDD.1; CQ.60.XDDD.2;
CQ.61.CNTT

TS. Vũ Hồng Vận

CQ.61.KTVTAI; CQ.61.KTBC; CQ.61.KTVTDL;
CQ.61.KTXD; CQ.61.KIENTRUC

TS. Nguyễn Quỳnh Anh

CQ.61.KTTH; CQ.61.CKĐL; CQ.61.KTCĐT;
CQ.61.NKTXD.1;

TS. Lê Hoàng Việt Lâm

CQ.61.NKTXD.2; CQ.61.KTXDCTGT.1;
CQ.61.KTXDCTGT.2; CQ.61.KTOTO.1
CQ.61.KTOTO.2; CQ.61.KTĐ;
CQ.61.LOGISTICS; CQ.61.QLXD;
CQ.61.KTĐTVT; CQ.61.QTKD; CQ.61.TDH
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TS. Vũ Hồng Vận
TS. Nguyễn Quỳnh Anh
TS. Lê Hoàng Việt Lâm

