TRUỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Số: 556 /TB-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc
Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
về việc tổ chức "Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên" năm học 2021 – 2022 – Dợ 2
Dành cho khóa 2021 trúng tuyển theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập

Trung học phô thông (Học bạ), xét tuyễn Học sinh Giöi và xết tuyển thằng

Căn cứ kế hoạch số

1462/KH-ĐHM

ngày 13/09/2021 của Trường Đại học Mở

TP.HCM về việc tổ chức "Tuẩn Sinh hoạt công dân – sinh viên" năm học 2021 - 2022;
Phòng Công tác sinh viên thông báo tổ chức «Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên"

năm học 2021 - 2022, Đợt 2 – Dành cho khóa 202l trúng tuyền theo hình thức xét tuyển

dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông (Hoc bạ), xét tyển Học sinh Giöi và xẻ
thăng, cụ thế theo lịch sau:

1. Thời gian - Đại điểm sinh hoạt Đợt 2:
Thời gian: từ ngày 22 - 23/09/2021
- Địa điếm: Sinh hoạt trực tuyển trên Zoom

2. Đối tượng sinh viên: Tất cả sinh viên khóa 2021 trúng tyển theo hình thức xét tuyển

dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông (Học bạ), xét tyển Học sinh Giöi và xét tuyễn

thăng
3. Nội dung thực hiện:
Mỗi Sinh viên tham gia 01 buổi sinh hoạt (đợt 2) theo lịch cụ thể bên dưới.
- Nội dung sinh hoạt gồm các chuyên đề 07, 08, 09.

4. Lịch sinh hoạt cụ thê từng nhóm:

Nhóm

Sinh viên Ngành

Thứ

Ngày

Buổi

Đào tạo dặc biệt (Cácl
ngành chât lượng cao)
-

Nhóm
01

Công

nghệ

- Chuyên đề 7: Công tác y tế

học đường từ 07g30 09g00

kỹ thuật

công trình xây dựng

- Côngnghệsinhhọc

- Côngnghệthôngtin
Công nghệ thực phấm

Thời gian

22/9/202

1

Tu

Sáng

* Giải lao 15 phút
- Chuyên đề 8: Phòng CTSV

từ 09gl5 - 10g15

2

Nhóm

Sinh viên Ngành

Ngày

Thứ

Buổi

- Chuyêndê9:ĐoànThanh
niêntừ 10gl5 - 1lgl5

- Công tác xã hội

Đông Nam á học
-

Thời gian

Xã hội học

- Nhóm 1: sinh hoạt trực

tuyên theo link sau:

- Dulịch

Join ZoomMeeting
https://zoom.us/i/96023292

855?pwd-VCPMEXXVEH
PbUVsdWEzL3pLWDRDd
z09
Meeting ID: 960 2329 2855
Passcode: 574057
- Chuyên đề 7: Công tác y tê
học đường từ 13g30
15g00

- Hệthốngthôngtinquản

* Giải lao 15 phút

- Kếtoán

- Chuyên đề 8: Phòng CTSV

từ 15gl5 - 16g15

Khoa học máy tính

- Chuyên đề 9: Đoàn Thanh

Kiểm toán

Nhóm
02

Kinh doanh quốc tế

niêntừ l6gl5 - 17gl5
22/9/2021

Tư

Chiều
- Nhóm 2: sinh hoạt trực
tuyên theo link sau:

-Kinhtế
Logistics và Quản lý
chuỗi cung úng

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/i/948498074

-Luật

282pwd=TnY3akJPTWs0Wi
QSViVUMVEHYndpZz09

- Luậtkinhtế

Meeting ID: 948 4980 7428
Passcode: 324219

- Chuyên để 7: Công tác y tê

M
- arketing

học đường từ 07g30 09g00

- Ngôn ngữ Anh

- Ngôn ngữ Hàn Quốc

Nhóm
03

- Ngôn ngữ Nhật

- Ngôn ngữ Trung Quốc

- Quảnlý xâydựng
- Quản trị kinh doanh

* Giải lao 15 phút
23/9/2021

Năm

Sáng
- Chuyên đề 8: Phòng CTSV

từ 09g15 - 10g15
- Chuyên đề 9: Đoàn Thanh

niên từ 10gl5 – 1lgl5
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Nhóm

Sinh viên Ngành

Ngày

Thứ

Buổi

Thời gian

- Quản trị nhân lực

- Nhóm 3: sinh hoạt trực

- Tài chính - Ngân hàng

tuyên theo link sau:
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/i/94562233
S82?pwd-TmpPS0xLajBja
HVVUTM3AXV6CVJ6QTO
9

Meeting ID: 945 6223 3582
Passcode: 794418

Luu ý: Sinh viên thuộcnhỏmnnào thì sinh hoạt công dân – sinh viên trực tuyên theo
đúng nhỏm đỏ để trảnh vào nhầm lớp và thuận tiện cho Ban tổ chức điểm danh trong quả

trình sinh hoạt của sinh viên.

5. Công tác điểm danh và làm bài thu hoạch:
Sinh viên tham gia sinh hoạt công dân trực tuyển sẽ được diểm danh trong buối học

thông qua google form của Phòng Công tác sinh viên.
Sinh viên được cộng 10 diểm rèn luyện khi tham dự sinh hoạt đầy đù; không tham
gia bị trừ 10o điểm rèn luyện trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK V2021 - 2022.
Sinh viên bặt buộc phải làm 01 bài thu hoạch sau khi kết thúc 4 đợt :

+ Hinh thức bài trắc nghiệm online (trên hệ thống LMS của Trường):
+ Nội dung liên quan đến các chuyên để đã được trình bày, các thông tin quy chể,

quy định chung của trường (tài liệu trên trang web phòng Công tác sinh viên và Sổ

tay sinh viên).
+ Sinh viên theo dõi thông báo hướng dẫn làm bài thu hoạch trên các trang thông tin

của trường sau khi kế thúc các đợt SHCD-SV dầu khóa khoảng 01 tuần.
+ Sinh viên được cộng 04 điểm rèn luyện khi đạt điềm quy định của bài thu hoạch;

sinh viên không đạt phải làm lại bài thu hoạch, tối da 02 lần; sinh viên không thực
hiện bị trừ 04 diểm rên luyện trong Đánh giá kết quả rừn luyện HK V2021 – 2022, và

phải học lại theo thông báo của nhà Trường nều kêt quả bài thu hoạch không đạt điêm

quy định.

4

Phòng Công tác sinh viên đề nghị cảc bạn sinh viên khóa 2021 thực hiện đúng

tinh thần thông bảo này.
Rất mong các khoa phối hợp thông tin để sinh viên biết và thực hiện đây đủ.

Trân trọng./.

TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Như các khoa, SV;

- Luu: VT.

Nguyễn Ngọc Anh

