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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số: 1117 /KH-ĐHH                       Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 8 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH  

ĐÓN TIẾP SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT NHẬP HỌC VÀ  

THỰC HIỆN “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV”  

NĂM HỌC 2018 – 2019 

 

Kính gửi: - Ban Giám đốc Đại học Huế; 

- Ban Công tác Học sinh - Sinh Viên Đại học Huế; 

- Các Bộ môn, Tổ công tác, Đoàn Thanh niên Khoa GDTC; 

   - Cố vấn học tập các lớp chuyên ngành Khoa GDTC. 
 

 Thực hiện Công văn số 1091/ĐHH-CTHSSV ngày 15/8/2018 của Đại học 

Huế về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 - 2019; 

 Để tổ chức đón tiếp sinh viên năm thứ nhất nhập học và thực hiện “Tuần sinh 

hoạt công dân - HSSV” năm học 2018 - 2019, Khoa Giáo dục thể chất thông báo kế 

hoạch và phân công nhiệm vụ các đơn vị chuẩn bị như sau: 

 I. NỘI DUNG: 

 1. Đón tiếp sinh viên năm 1, khóa 16 (2018 - 2022): 

 - Thời gian: Từ 08h00, ngày 17/08/2018. 

 - Địa điểm: Tiền sảnh Khoa GDTC. 

 2. Khám sức khỏe cho sinh viên năm 1, khóa 16 (2018 - 2022): 

 - Thời gian: Dự kiến từ ngày 07/09/2018 (buổi sáng từ 7h00) 

 - Địa điểm: Bệnh viện trường ĐH Y Dược - Đại học Huế. 

   (Số 41 Nguyễn Huệ, Tp.Huế) 

 3. Lao động vệ sinh đầu năm học: 

 - Thời gian: Ngày 08/9/2018; 

 - Địa điểm: Trong và ngoài khuôn viên Khoa Giáo dục thể chất. 

 4. “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2018 – 2019: 

 - Thời gian: Từ ngày 05-06/9/2018 (buổi sáng từ 07h00, buổi chiều từ 13h30) 

 - Địa điểm: Nhà thi đấu Khoa Giáo dục thể chất. 
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 II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

 1. Tổ Đào tạo - KH - HTQT: 

 - Chủ trì đón tiếp sinh viên năm I theo kế hoạch. 

 - Lập danh mục thiết bị hồ sơ tài liệu cho sinh viên năm 1 chuyển Tổ TC-HC 

(bộ phận cơ sở vật chất) trình Lãnh đạo Khoa phê duyệt. 

 - Xây dựng quy trình và sơ đồ hướng dẫn sinh viên làm thủ tục nhập học. 

 - Lưu trữ hồ sơ sinh viên theo hướng dẫn của Đại học Huế. 

 - Nhập dữ liệu quản lý sinh viên và lập báo cáo về số lượng sinh viên năm 1 

làm thủ tục nhập học gửi cho Ban CTHSSV - Đại học Huế theo quy định.  

 - Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thừa Thiên Huế làm 

thẻ sinh viên cho sinh viên năm 1 và các khóa trước làm lại. 

 - Phối hợp với Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế xét duyệt ở KTX 

cho sinh viên. 

 - Lập kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2018 -

2019; chuẩn bị về nội dung sinh hoạt và mời báo cáo viên.  

 - Lập danh sách cố vấn học tập cho lớp khóa 16 (2018 - 2022) trình Lãnh 

đạo Khoa phê duyệt. 

 - Lập dự trù tổ chức đón tiếp sinh viên năm I và “Tuần sinh hoạt công dân - 

HSSV” năm học 2018 – 2019. 

 2. Tổ Tổ chức - Hành chính: 

 a. Bộ phận cơ sở vật chất: 

 - Chuẩn bị túi hồ sơ sinh viên và trang phục TDTT cho sinh viên; phối hợp 

cùng Tổ ĐT-KH-HTQT trong buổi đón tiếp sinh viên năm 1. 

 - Mời các đơn vị có liên quan tham gia đón tiếp: Trung tâm phục vụ sinh 

viên, Trung tâm học liệu...  

  - Liên hệ Bệnh viện trường Đại học Y Dược - Đại học Huế khám sức khỏe cho 

sinh viên năm 1. Cử cán bộ y tế đến nhận hồ sơ khám sức khỏe tại phòng Kế hoạch 

tổng hợp Bệnh viện Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế và hướng dẫn sinh viên tại 

các buổi khám sức khỏe. 

 -  Bố trí bàn ghế, nước uống cho cán bộ và báo cáo viên trong buổi đón tiếp 

sinh viên và Tuần sinh hoạt công dân - HSSV theo sơ đồ. 

 - Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, quạt máy và bục phát biểu cho Báo cáo 

viên trong các buổi của Tuần sinh hoạt công dân - HSSV. 
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 - Trang trí phông sân khấu, băng rôn tại cửa trước và cửa sau Nhà thi đấu 

với nội dung chào mừng tân sinh viên và Tuần sinh hoạt công dân – HSSV. 

 - Bố trí nhân viên làm vệ sinh trước, trong và sau buổi đón tiếp sinh viên và 

Tuần sinh hoạt công dân.  

 - Nghiên cứu, khảo sát địa điểm và chuẩn bị dụng cụ lao động vệ sinh đầu năm. 

 b. Bộ phận Kế toán - Tài vụ: 

 - Lập dự trù kinh phí Đón tiếp sinh viên năm 1 nhập học và thực hiện 

“Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018 – 2019. 

 - Tổ chức thu các khoản tiền trong buổi đón tiếp. 

 - Chi tạm ứng và thanh quyết toán cho các hoạt động đón tiếp, tổ chức Tuần 

sinh hoạt công dân - HSSV. 

 - Phối hợp với Tổ ĐT-KH-HTQT hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký 

thẻ đọc tại Trung tâm học liệu. 

 c. Bộ phận Bảo vệ: 

 - Cử nhân viên bảo vệ thường xuyên có mặt tại khu vực đón tiếp, chịu trách 

nhiệm đảm bảo trật tự trong và ngoài nhà thi đấu; đề phòng, phát hiện và ngăn ngừa 

các hiện tượng trộm cắp xảy ra tại khu vực đón tiếp. 

 - Thực hiện chỉ dẫn ban đầu cho sinh viên về khu vực gửi xe dành cho sinh 

viên, khu vực để sơ đồ chỉ dẫn.  

 3. Đoàn Thanh niên: 

 - Tiếp nhận hồ sơ Đoàn viên thanh niên mới nhập học. 

 - Cử đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn sinh viên năm 1 tại buổi đón tiếp. 

 - Phối hợp cùng bộ phận bảo vệ tham gia giữ trật tự trong và ngoài khuôn viên 

địa điểm đón tiếp. 

 - Cử cán bộ trong Ban chấp hành Đoàn Khoa và các chi đoàn quản lý các Đoàn 

viên trong các buổi tham gia Tuần sinh hoạt công dân - HSSV. 

 - Phối hợp với Tổ TC-HC lập kế hoạch lao động vệ sinh đầu năm trình 

Lãnh đạo Khoa phê duyệt. 

 4. Giáo viên chủ nhiệm các lớp: 

- Đối với các lớp năm 1 (khóa 16 - TS 2018) sinh hoạt lớp đầu năm lúc 10h30, 

ngày 05/9/2018 tại Nhà hiệu bộ Khoa. Lập danh sách đề xuất Ban các sự, Ban chấp hành 

Chi đoàn lâm thời (lớp trưởng, lớp phó, bí thư, phó bí thư) nộp về Tổ ĐT-KH-HTQT; 

 - Phối hợp cùng Tổ ĐT-KH-HTQT, TC-HC, Đoàn Thanh niên, Quản lý sinh 

viên trong các buổi “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”; 
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 - Đối với các lớp năm 2 trở đi: Tổ chức sinh hoạt lớp đầu năm học trong thời 

gian tổ chức lao động (08/9/2018) với các nội dung sau: đánh giá kết quả rèn luyện 

học kỳ II năm học 2017 – 2018, lập danh sách kê khai chổ ở và điện thoại liên lạc của 

sinh viên theo mẫu, danh sách sinh viên đăng ký Giấy xác nhận vay vốn nộp về Tổ 

ĐT-KH-HTQT trước ngày 15/09/2018. 

 - Đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra sinh viên thực hiện công tác lao động vệ sinh 

đầu năm  (vị trí lao động sẽ có thông báo sau). 

 Để buổi đón tiếp sinh viên năm I và “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm 

học 2018 - 2019 được tổ chức tốt, Khoa Giáo dục Thể chất yêu cầu các đơn vị thực 

hiện đầy đủ và nghiêm túc nhiệm vụ được phân công./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, ĐT-KH-HTQT. 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

KHOA TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Gắng 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC ĐÓN TIẾP SINH VIÊN NĂM 1 NHẬP HỌC VÀ 

“TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2018 - 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số: 1117 /KH-ĐHH ngày 21 tháng 8 năm 2018  

của Giám đốc Đại học Huế) 

 

 

1. Ông Nguyễn Gắng   Khoa trưởng         Trưởng ban 

2. Ông Lê Trần Quang  P. Khoa trưởng         P. Trưởng ban 

3. Ông Nguyễn Thế Tình  Tổ trưởng Tổ ĐT-KH-HTQT       Uỷ viên  

4. Ông Trần Phúc   Tổ trưởng Tổ TC-HC        Uỷ viên 

5. Ông Lê Quang Dũng  Tổ trưởng  Tổ KT-ĐBCLGD       Uỷ viên 

6. Ông Nguyễn Đình Duy Nghĩa  P. Tổ trưởng Tổ ĐT-KH-HTQT       Uỷ viên 

7. Ông Nguyễn Cường  P. Tổ trưởng Tổ TC-HC (PTKTTV)    Ủy viên 

8. Ông Đỗ Văn Tùng  Bí thư Đoàn TNCSHCM Khoa        Ủy viên 

9. Ông Nguyễn Viết Minh  CV Tổ ĐT-KH-HTQT         Ủy viên 

Danh sách trên gồm 09 đồng chí./. 

 

 

 TUQ. GIÁM ĐỐC 

KHOA TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Gắng 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN-HSSV NĂM HỌC 2018 - 2019 

(Kèm theo kế hoạch số 1117/KH-ĐHH ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế ) 

 

TT Thời gian Nội dung Chủ trì Ghi chú 

1 

Sáng 05/9/2018 

1. Từ 8h00 - 8h30 

2. Từ 8h30 - 9h00 

 

 

 

3. Từ 9h00 – 9h30 

4. Từ 9h30 - 10h00 

 

5. Từ 10h00 – 10h30 

 

1. Lãnh đạo Khoa gặp mặt sinh viên đầu năm học. 

2. Phổ biến Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 - 

2019 của Khoa. Phổ biến Quy chế, quy định về đào tạo, 

công tác sinh viên của Bộ GD-ĐT; khung chương trình đào 

tạo, các quy định về học tập và rèn luyện của Khoa. 

3. Tập huấn công tác Ngoại ngữ Không chuyên 

4. Phổ biến chế độ, chính sách đối với sinh viên; thông tin 

về chủ trương tín dụng cho HSSV. 

5. Phổ biến Đề án Hỗ trợ SV khởi nghiệp 

 

1. Lãnh đạo Khoa 

2. Lãnh đạo T.ĐT-KH-HTQT 

 

 

 

3. Đại học Ngoại ngữ. 

4. Ban CTHSSV Đại học Huế 

 

5. Ban CTHSSV Đại học Huế  
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Chiều 05/9/2018 

6. Từ 14h00 - 14h30 

 

7. Từ 14h30 – 16h30 

 

6. Chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh 

viên năm học 2018 – 2019. 

7. Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản; Tổ phòng chống 

HIV/AIDS. 

 

 

6. Bí thư Đoàn TNCSHCM 

Khoa GDTC  

7. Trung tâm Tổ phòng chống 

HIV/AIDS 
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Sáng 06/9/2018 

8. Từ 8h00 - 10h30 

 

 

8. Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và công tác 

phòng chống tệ nạn xã hội. 

 

8. Công an Tỉnh  
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Chiều 06/9/2018 

9. Từ 14h00 - 16h00 

 

 

10. Từ 16h00 - 17h00 

 

9. Tình hình thời sự trong nước và quốc tế, học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nội dung về chủ 

quyền biển đảo 

10. Sinh hoạt lớp đầu khóa, chỉ định Ban cán sự lớp, Ban 

chấp hành chi Đoàn lâm thời (lớp trưởng, lớp phó, bí thư, 

phó bí thư) 

 

9. PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát 

 

 

10. Cố vấn học tập 
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