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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHO  C  KHÍ CH  TẠO M    

 

CỘNG HÒ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆT N M 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  24  tháng 10  năm 2019 

K  HOẠCH  

Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên  

học kỳ I năm học 2019-2020 
________________ 

Kính gửi:  -      h        

- Các em sinh viên 

 hực hiện Qu  trình đánh giá sự thoả mãn sinh viên (SV) trong thời gian 

đang học tại trường và mục tiêu chất lượng năm học , theo    hoạch tổ chức gặp gỡ 

đối thoại với SV học  ỳ I năm học 2019-2020 c a nhà trường     N Khoa  KM 

 in th ng  áo như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  ÊU CẦU 

-   ập hợp và giải đáp các  êu c u c a SV có liên quan đ n học tập  rèn lu ện  

qu  ch   ch  độ chính sách  qu ền và nghĩa vụ c a người học. 

-   i p nhận các ý  i n đóng góp  đề  uất c a SV; r t  inh nghiệm để đưa 

c ng tác giảng dạ   học tập, phục vụ SV ngà  càng tốt hơn. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hình thức tổ chức 

 ổ chức ở hai cấp: Cấp  hoa và cấp trường. 

2. Tổ chức c p khoa 

  *Thời gian, địa điểm tổ chức : 8h00 sáng thứ 5, ngà  14 11 2019   tại 

phòng họp  hoa  KM  hu  át giác 

   * Thành phần tham dự : 

-  Về phía  hoa:  an ch  nhiệm  hoa   hi       H   ng đoàn  hoa  

  H Đoàn  hoa    H Liên chi Hội sinh viên  trưởng phó  ộ m n  trưởng phó 

xưởng; đội ngũ tư vấn viên; các th   c  giáo quan tâm. 

 -  Đối với SV:  hành ph n  ắt  uộc (lớp trưởng  lớp phó    H chi đoàn  

BCH chi hội các lớp), ít nhất 2  ạn sinh viên đại diện cho lớp (do lớp cử)  SV 

khác có quan tâm. Sinh viên  h ng tham dự theo yêu c u đề nghị   H 

Đoàn Hội Khoa lập danh sách trừ điểm rèn lu ện theo qu  định đồng thời  h ng 

 em  ét  hen thưởng hoàn thành  uất sắc nhiệm vụ trong năm học. 

-  SV nêu các  êu c u  thắc mắc c n được giải đáp vào lin : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX3FYS1YhB5vFDNNL5CkJSh6Uwb83D1o4fl7G

OKo-nkF_1kg/viewform hoặc gửi trực ti p tại  uổi tư vấn cho  hoa (n u nội dung 

thuộc  hoa giải qu  t) hoặc gửi phòng  u ển sinh và công tác SV (nội dung 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX3FYS1YhB5vFDNNL5CkJSh6Uwb83D1o4fl7GOKo-nkF_1kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX3FYS1YhB5vFDNNL5CkJSh6Uwb83D1o4fl7GOKo-nkF_1kg/viewform
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thuộc thẩm qu ền cấp trường giải qu  t) từ ngà  ra th ng  áo nà  đ n h t ngà  

31/10/2019.  

3. Tổ chức ở c p trường 

-  Về phía  rường:  an giám hiệu;  í thư Đảng   ;  h  tịch   ng đoàn 

trường   í thư Đoàn trường;  h  tịch Hội SV; trưởng và phó các  hoa     phòng 

 an; trưởng các nhóm tư vấn; các th   c  giáo    V  quan tâm. 

-  Đối với SV: phòng  u ển sinh và c ng tác SV tổ chức cho SV đăng  ý 

tham dự. SV tham gia được tính 3 điểm rèn lu ện.  

-   hời gian:  ừ 8h00  ngà  12 12 2019 (thứ năm). 

-  Địa điểm: Hội trường lớn (có thể  em trực tu  n tại Live stream trên 

Fanpage: Phòng  u ển sinh và   ng tác Sinh viên SPK ; có thể trao đổi trực tu  n 

qua số điện thoại: 028.3722.5724). 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

STT Nội dung Người thực hiên Deadline Ghi chú 

1  Thông báo cho 

CBVC Khoa, SV 

PGS. S Ngu ễn  rường 

Thinh 

 ừ ngà  25 10-

14/11 

 

2   huẩn  ị nước    Hương  rước 

14/11/2019 

 

3   huẩn  ị phòng họp  

âm thanh  giấ  ghi 

câu hỏi (n u c n) 

  H Đoàn Hội Khoa  rước 

14/11/2019 

 

4   ru ền th ng đ n 

các chi đoàn qua 

 ênh trực ti p  email  

fanpage 

  H Đoàn Hội Khoa  rước 

14/11/2019 

 

5  Nhắc sinh viên tham 

dự đ ng thành ph n. 

Điểm danh  cộng  trừ 

điểm rèn lu ện cho 

SV tham dự 

  H Đoàn Hội Khoa Trước 

14/11/2019 

 

6  Nhận đặt câu hỏi 

online qua link, 

fanpage likestream 

 h   V.Sơn  rước và trong 

 uổi ti p   c 

 

7   ham gia trả lời câu 

hỏi  giải đáp thắc 

mác  tư vấn  định 

hướng … cho SV 

  N Khoa   h  nhiệm  ộ 

môn/ Trung tâm, BCH 

  ng Đoàn Khoa   ấp    

chi  ộ Khoa SV  Đoàn  

 rong  uổi ti p 

xúc 
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Hội Khoa 

8  Livestream  h   V.Sơn  rong  uổi ti p 

xúc 

 

9  Ghi  iên  ản  tổng 

hợp ý  i n  phân loại 

ý  i n gởi Khoa và 

nhà trường 

   Hương  rước 

22/11/2019 

 

K  hoạch nà  được phổ  i n đ n toàn thể giảng viên  cán  ộ công nhân viên 

và SV  i t để thực hiện. 

 rân trọng. . 

 

   TM. BCN Khoa 

 

 

 

 

PGS. TS Nguyễn Trường Thịnh (đã  ý) 

               

 


