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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Căn cứ vào biên chế năm học và các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019 - 2020
của Nhà trường;
Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Phòng Công tác sinh viên; kết quả
đạt được trong năm học 2018 - 2019, Phòng Công tác sinh viên xây dựng kế hoạch
hoạt động trong năm học 2019 - 2020 như sau:
A. MỤC TIÊU

1. Triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,
lối sống và các hoạt động phong trào trong sinh viên.
2. Phối hợp với các đơn vị trong trường trong công tác giới thiệu việc làm,
thực tập nghề để hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và
khởi nghiệp, sáng tạo.
3. Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trường học,
phòng chống vi phạm pháp luật trong sinh viên.
4. Tổ chức thực hiện tốt các quy định về công tác y tế trường học,
100% sinh viên chính quy tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn diện.
5. Tổ chức tốt công tác giáo dục thể chất theo quy định, duy trì hoạt động
hiệu quả của các câu lạc bộ học thuật trong Nhà trường.
6. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách trong sinh viên;
có kế hoạch phát động phong trào khởi nghiệp trong sinh viên, kết nối nguồn lực
hỗ trợ các hoạt động sinh viên khởi nghiệp.
7. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cố vấn học tập, quản lý sinh viên
và tăng cường đầu tư hoạt động tư vấn cho người học.
8. Tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người học, xây dựng
mạng lưới kết nối cựu người học với nhà trường.
9. Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ sinh viên
khởi nghiệp, xây dựng nội dung đào tạo về khởi nghiệp đưa vào chương trình
giảng dạy trong các trường đại học bảo đảm hiệu quả, phù hợp thực tiễn;
biên soạn bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên;
hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.
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B. NỘI DUNG
Nội dung

Mô tả

Công việc

I. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

1. Giáo dục
tư tưởng chính trị

2. Giáo dục
đạo đức, lối sống

a) Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên
nắm vững và thực hiện đúng chủ trương,
đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh
chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán
những luận điểm xuyên tạc, hành động
chống phá Đảng và Nhà nước:

- Tuyên truyền về những
quan điểm của Đảng trong
các kết luận, nghị quyết của
Hội nghị lần thứ IV và thứ V
BCHTW Đảng khóa XII;
- Triển khai QĐ số 410/QĐBGDĐ ngày 04/02/2016 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
- Tổ chức tuần SHCD đầu
khóa, đầu năm SV năm I;
- Tổ chức các buổi báo cáo
chuyên đề;
- Tuyên truyền cách sử dụng
các trang mạng xã hội đúng cách;
- Tổ chức nắm bắt dư luận
trong sinh viên.

b) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Hội Sinh viên trong các hoạt động rèn
luyện của sinh viên. Tạo môi trường để
sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét
kết nạp vào Đảng.

Phối hợp với Đoàn TN,
Hội SV tổ chức các hoạt động
ngoại khóa; phát động các
phong trào thi đua và bình xét
các danh hiệu thi đua
trong năm học.

a) Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên
những giá trị, truyền thống đạo đức
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam,
những chuẩn mực đạo đức chung của
xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết
phê phán những hành vi không phù hợp
với chuẩn mực đạo đức;
b) Định hướng, giáo dục lối sống
lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp
với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam;
giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân
sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.

3. Giáo dục,
tuyên truyền
phổ biến pháp luật

- Tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ;
- Tuyên truyền về đạo đức
nhà giáo;
- Tổ chức các buổi tư vấn làm
đẹp, báo cáo chuyên đề nhằm
định hướng lối sống đẹp;
- Tổ chức các hoạt động thiện
nguyện để sinh viên tham gia,
nâng cao trách nhiệm công dân.

a) Giáo dục, tuyên truyền nâng cao Tổ chức tuyên truyền qua
nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, bản tin, truyền thanh nội bộ.
thói quen sống và làm việc theo pháp luật;
b) Tuyên truyền các quy chế, quy định
- Tuyên truyền các quy chế,
về học tập và rèn luyện; pháp luật về
quy định về đào tạo, chế độ
phòng chống tội phạm,tệ nạn xã hội;
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đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các chính sách, công tác SV
Luật khác có liên quan.
- Tuyên truyền về an toàn
giao thông, phòng chống
HIV/AIDS,…
4. Giáo dục
kỹ năng

Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, Tổ chức các buổi báo cáo
việc làm,...
chuyên đề ngoại khóa
a) Giáo dục, hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật,
phương pháp luyện tập và tổ chức cho
sinh viên tham gia các hoạt động thể dục,
thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

5. Giáo dục
thể chất

b) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao
nhận thức cho sinh viên về ăn uống
đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn
thực phẩm, sinh hoạt điều độ,
không lạm dụng rượu, bia, sử dụng
chất kích thích, gây nghiện; kiến thức
và kỹ năng chăm sóc sức khỏe,
phòng chống dịch, bệnh, tai nạn
thương tích,…; Tổ chức và triển khai
hoạt động của Trạm Y tế trong cơ sở
giáo dục đại học theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức Hội thao sinh viên
cấp trường;
- Tham gia thi đấu các giải
thể thao trong khu vực và
toàn quốc (tùy vào tình hình
thực tiễn).

- Tuyên truyền trên hệ thống
tuyền thanh nội bộ, bản tin;
- Phối hợp với Trạm y tế
tổ chức tuyên truyền về
vệ sinh an toàn thực phẩm,
cách chăm sóc sức khỏe
đúng cách.

a) Giáo dục kiến thức, kỹ năng để
sinh viên biết yêu và cảm thụ cái đẹp Tổ chức các chuyên đề cho
trong tự nhiên, cuộc sống xã hội và nữ sinh
trong nghệ thuật.
6. Giáo dục
thẩm mỹ

b) Hình thành năng lực phán đoán và
đánh giá thẩm mỹ; hình thành thị hiếu,
lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn; hình thành
năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng ham muốn Tổ chức cuộc thi sáng tác,
và khả năng chuyển tải cái đẹp vào sinh viên thanh lịch
đời sống học tập, lao động và ứng xử.
Có thái độ phê phán cái xấu, phản
thẩm mỹ trong tâm hồn, trong hành vi
ứng xử, hình dáng, trang phục,...

II. Công tác quản lý sinh viên
- Tổ chức tiếp đón sinh viên
khóa tuyển sinh 2019;
1. Công tác
hành chính

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh - Tham mưu quyết định đặt
trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên tên lớp sinh viên;
vào các lớp, làm thẻ sinh viên;
- Phối hợp ngân hàng làm thẻ
SV-ATM.
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- Nhập hồ sơ sinh viên vào
phần mềm quản lý;
- Thống kê tổng số lớp sinh viên
hiện có, số lượng sinh viên
từng khoa, ngành, khóa;
b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý,
lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên;
giải quyết các công việc hành chính
có liên quan đến sinh viên.

- Thống kê kết quả học tập và
rèn luyện của sinh viên
theo từng học kỳ, năm học,
khóa đào tạo;
- Thống kê sinh viên theo tôn giáo,
tỉnh, thành phố;
- Xác nhận các đơn yêu cầu
của sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Thanh
tra-Pháp chế kiểm tra nề nếp,
a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tác phong của sinh viên khi
tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của đến trường;
sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên
- Tổ chức đánh giá, nhập điểm
cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học
và thống kê kết quả rèn luyện
theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
theo từng học kỳ, năm học,
khóa học.

2. Công tác
khen thưởng
và kỷ luật

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký
danh hiệu thi đua của cá nhân
b) Phát động, tổ chức các phong trào thi và tập thể trong năm học;
đua trong sinh viên; Tổ chức đánh giá, - Phát động các phong trào
bình bầu và khen thưởng cho tập thể, thi đua định kỳ;
cá nhân sinh viên đạt thành tích cao
- Bình xét danh hiệu thi đua
trong học tập và rèn luyện; tổ chức cho
của tập thể và cá nhân trong
sinh viên nghiên cứu khoa học,
năm học 2018 - 2019;
thi Olympic các môn học, thi sáng tạo
tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích - Tổ chức cuộc thi Olympic
các môn khoa học Mác-Lênin
học tập khác;
và tư tưởng Hồ Chí Minh lần
thứ XXI.
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc Tổ chức các đợt tuyên truyền,
thực hiện các quy chế, quy định về học tập kiểm tra nề nếp, đánh giá kết quả
rèn luyện của sinh viên
và rèn luyện đối với sinh viên;
- Tham mưu cho Nhà trường
d) Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc việc xử lý sinh viên vi phạm;
xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo quy định. - Lập bảng theo dõi tình hình
sinh viên bị xử lý kỷ luật.

4

- Tổ chức họp sinh viên ngoại
trú năm I để phổ biến Thông
tư 27 đối với sinh viên ngoại
trú và quy định của Nhà
trường đối với sinh viên
ngoại trú;

3. Công tác
sinh viên nội trú,
ngoại trú

Tổ chức thực hiện các nội dung,
biện pháp công tác sinh viên nội trú, - Hướng dẫn sinh viên mới
ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục làm thủ tục tạm trú;
và Đào tạo.
- Hướng dẫn sinh viên khai
báo chổ ở hiện tại trên
website Phòng CTSV;
- Thông báo nhận xét sổ
ngoại trú, nội trú khi kết thúc
học kỳ.
a) Ban hành nội quy, quy định,
xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các văn bản
chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật
của Đảng, Nhà nước về công tác
bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội,
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
trong sinh viên. Phối hợp với công an
địa phương thực hiện các biện pháp
bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

4. Công tác
bảo đảm an ninh,
trật tự trường học

5. Thực hiện
các chế độ,
chính sách
đối với sinh viên

b) Xây dựng môi trường giáo dục
lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các
hoạt động học tập, rèn luyện của
sinh viên. Theo dõi, nắm bắt diễn biến
tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự
định hướng, giáo dục; phối hợp
ngăn chặn việc kích động, lôi kéo
sinh viên tham gia các hoạt động
chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia
các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép
và các hành vi vi phạm pháp luật;
phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh,
trật tự trường học và các vụ việc
liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài
cơ sở giáo dục đại học.

Tham mưu cho Nhà trường
Kế hoạch liên tịch với Công an
Phường 6 trong công tác
đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn;

Tham mưu xây dựng kế hoạch
phối hợp với Công an P6
trong công tác kiểm tra,
thăm hỏi sinh viên ngoại trú

Thực hiện đúng và đầy đủ
Hướng dẫn, tổng hợp và giải quyết các việc miễn, giảm học phí và
chế độ, chính sách của Nhà nước trợ cấp xã hội cho sinh viên
liên quan đến sinh viên theo quy định.
thuộc diện được hưởng chế độ

III. Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên
1. Tư vấn học tập

Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch,
Tổ chức tư vấn tại văn phòng
phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và
thường trực ban tư vấn, qua
năng lực; cung cấp thông tin về chương trình
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đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các điện thoại, email, facebook;
nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...)
nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

2. Công tác
hướng nghiệp,
tư vấn việc làm

3. Tư vấn tâm lý,
chăm sóc sức khỏe

4. Hỗ trợ tài chính

- Khảo sát nhu cầu tuyển dụng
Tổ chức thực hiện các nội dung, của các cơ quan, doanh nghiệp
biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, và thông báo cho sinh viên biết;
việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục - Phối hợp với Đoàn TN
tổ chức ngày hội việc làm
và Đào tạo.
cho sinh viên.
a) Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải
các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối hợp
tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc Triển khai và thực hiện có
sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp hiệu quả Phòng tham vấn
cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề
ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;
b) Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và
định kỳ cho sinh viên; tư vấn, tổ chức
cho sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm
y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh
ban đầu cho sinh viên.

- Tổ chức tuyên truyền và vận
động sinh viên tham gia bảo hiểm
y tế, bảo hiểm tai nạn;
- Vận động mạnh thường quân
tặng bảo hiểm y tế cho
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân
hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ
học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ
cho sinh viên xuất sắc, sinh viên
có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Tìm kiếm và vận động
học bổng cho sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn nhưng vượt khó,
học tốt, học xuất sắc;
- Xác nhận đơn để sinh viên
vay vốn tín dụng học tập

Triển khai dịch vụ công tác xã hội
trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ Hỗ trợ cho các câu lạc bộ
5. Hỗ trợ đặc biệt sinh viên khuyết tật, sinh viên diện sinh viên khuyết tật, sinh viên
chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
khó khăn.
Phối hợp với các đơn vị chức năng
6. Tổ chức, quản lý Tổ chức dịch vụ cho sinh viên như:
tạo điều kiện cho sinh viên
các
dịch
vụ internet, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe,
sử dụng các dịch vụ tiện ích
sinh viên
sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa,...
trong Nhà trường
C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

8/2019

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp đón sinh viên mới
Phân công nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020
Lập kế hoạch tổ chức tuần SHCD đầu khóa
Tham mưu bổ nhiệm cố vấn học tập cho năm học
2019 - 2020
Triển khai bảo hiểm toàn diện năm học 2019-2020
trong CBGV

Đ/c Thép +Toàn phòng
Đ/c Thép
Đ/c Thép
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Đ/c Trí
Đ/c Nhân

Nhắc nhở việc thực hiện trang phục khi đến trường
Tham mưu quyết định đặt tên lớp sinh viên mới
Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an P6
trong công tác quản lý SV ngoại trú
Triển khai làm sổ tạm trú và họp sinh viên mới.
Tổ chức Gala chào mừng tân sinh viên
Xét thi đua toàn diện năm học 2018 - 2019 và tổ chức
cho sinh viên đăng kí danh hiệu thi đua tập thể và
cá nhân trong năm học 2019 - 2020; ký tên cam kết
không vi phạm tệ nạn xã hội
9/2019 Phát động phong trào thi đua đợt 1 chào mừng
năm học mới, kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo
9
Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác nữ sinh
trong năm học 2019 - 2020
Làm thẻ sinh viên - ATM cho sinh viên mới
Triển khai bảo hiểm toàn diện năm học 2019-2020
trong sinh viên
Triển khai sổ theo dõi tiến độ ngày công tác
xã hội cho Sinh viên năm I
Lập kế hoạch phát thanh trong năm học 2019 - 2020
Báo cáo tự kiểm tra tháng 9/2019
Tổ chức dạy bài hát truyền thống cho sinh viên mới
Phát thẻ sinh viên - ATM cho SV mới
Triển khai chế độ chính sách năm học 2019 - 2020
Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú
Tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên năm I
10/2019
Tổ chức hoạt động nữ sinh lần I
Tổ chức ngày công tác xã hội lần I
Báo cáo tự kiểm tra tháng 10/2019
Nhập hồ sơ sinh viên năm I
Báo cáo chuyên đề Khởi nghiệp trong sinh viên
Tổ chức Hội thao năm học 2019 - 2020
Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú
Tuyên truyền về ngày NGVN
Tổng kết thi đua đợt 1 và phát động phong trào
11/2019
thi đua đợt 2 chào mừng ngày 22/12, 09/01, 03/02
Xét chế độ chính sách cho sinh viên
Phát thẻ bảo hiểm tai nạn cho CBGV, sinh viên
Báo cáo tự kiểm tra tháng 11/2019
Tổ chức sân chơi sinh viên lần I chào mừng ngày 20/11
Tuyên truyền 75 năm ngày thành lập Quân đội
NDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12)
Tuyên truyền và tổ chức lễ hưởng ứng ngày
12/2019
thế giới phòng chống AIDS
Thi tiểu phẩm phòng chống HIV/AIDS
Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú
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Đ/c Trí
Đ/c Nhân
Đ/c Tiến
Đ/c Tiến
Đ/c Túc
Đ/c Tiên

Đ/c Tiên
Đ/c Ngà
Đ/c Tiên
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Túc
Đ/c Tiên
Đ/c Tiên
Đ/c Tiến
Đ/c Túc
Đ/c Ngà
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Toàn phòng
Đ/c Trí
Đ/c Tiến
Đ/c Tiến
Đ/c Nhân
Đ/c Tiên
Đ/c Tiên
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Túc
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Vinh
Đ/c Tiến

Báo cáo tự kiểm tra tháng 12/2019
ThămhỏivàtraotiềnphụngdưỡngquýIV/2019cho02mẹVNAH
Tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng Mừng xuân” và trao học bổng của các đơn vị tài trợ
cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập và rèn luyện tốt; Sinh viên đạt thành tích
học tập và rèn luyện xuất sắc
Tổ chức các hoạt động chào mừng 70 năm ngày
01/2020 truyền thống HSSV (09/01/1950 - 09/01/2020)
Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú
Thông báo kết quả HT và RL của sinh năm I
Tổ chức ngày công tác xã hội lần II
Báo cáo tự kiểm tra tháng 01/2020
Thăm hỏi, chúc Tết và trao tiền phụng dưỡng
quý I/2020 cho 02 mẹ VNAH
Tuyên truyền kỉ niệm 90 năm ngày thành lập
Đảng CSVN (03/02/1930 - 03/02/2020)
02/2020 Tuyên truyền kỉ niệm 64 năm ngày thầy thuốc
Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 02/2020
Tổng kết thi đua đợt 2 và phát động phong trào thi
đua đợt 3 chào mừng ngày 30/4, 19/5
Sinh hoạt câu lạc bộ nữ sinh lần II
Tổ chức thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ XXI
3/2020
Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú
Tổ chức sân chơi sinh viên lần II chào mừng
ngày 26/3
Tuyên truyền về ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 3/2020
Tuyên truyền kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
Thăm hỏi và trao tiền phụng dưỡng quý II/2020
cho 02 mẹ VNAH
Tổ chức ngày công tác xã hội lần III
Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng 30/4
4/2020 Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú
Tổ chức Hội diễn văn nghệ bài hát truyền thống
chào mừng kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 4/2020
Tổng kết phong trào thi đua đợt 3
Tuyên truyền về ngày Quốc tế lao động (01/5)
Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú
5/2020
Lập kế hoạch trao bằng tốt nghiệp SV hệ chính quy
Cấp giấy chứng nhận hoàn thành ngày công tác
8

Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nương Túc +
Đ/c Nhân
Đ/c Vinh
Đ/c Tiến
Đ/c Tín
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Tiên
Đ/c Ngà
Đ/c Thép
Đ/c Tiến
Đ/c Túc
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Tiến
Đ/c Tiến
Đ/c Túc
Đ/c Nhân
Đ/c Tiên
Đ/c Nhân
Đ/c Tiến
Đ/c Thép
Đ/c Nhân

6/2020

7/2020

xã hội cho sinh viên năm cuối
Báo cáo tự kiểm tra tháng 5/2020
Tuyên truyền ngày môi trường thế giới (05/6);
ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 6/2020
Tham gia coi thi THPT quốc gia 2020
Tổ chức các hoạt động tình nguyện hè 2020
Tuyên truyền về ngày thương binh liệt sỹ (27/7);
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 7/2020
Thăm hỏi và trao tiền phụng dưỡng quý III/2020
cho 02 mẹ VNAH

Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Toàn phòng
Đ/c Vinh + Đ/c Túc
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân

TRƯỞNG PHÒNG

Cao Dao Thép
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