
 
THÔNG BÁO  

V/v học tập Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021-2022 
 

Thực hiện Kế hoạch 135/KH-CTHC, ngày 10/9/2021 của Khoa Chính trị - Hành chính 
về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021-2022, Khoa 
Chính trị - Hành chính xin thông báo việc học tập Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu 
khoá năm học 2021-2022 cụ thể như sau: 

1. Thời gian học: Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 09/10/2021. 
- Thời gian lên lớp: Sáng 08h30; Chiều 13h30. Các bạn sinh viên lên lớp trước 15 phút 

để ổn định lớp học. 
- Riêng ngày 05/10/2021, các bạn sinh viên lên lớp lúc 08h00 để 08h15 Khoa tổ chức 

khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dầu khoá năm học 2021-2022. 
(Xem lịch học chi tiết đính kèm theo) 

2. Hình thức học: Học theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom Meeting.  
- Đường link (ID và Pass): Gửi qua địa chỉ email trước ngày 03/10/2021. Khi đăng 

nhập vào lớp học, sinh viên ghi đầy đủ Họ và tên – mã số sinh viên. 
3. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên ngành Quản lý công khoá 2021-2025. 
4. Yêu cầu: Đây là nội dung bắt buộc đối với sinh viên đầu khoá. Sinh viên học tập 

theo chương trình, kế hoạch của Khoa Chính trị - Hành chính đưa ra. Những trường hợp 
sinh viên không chấp hành hay không tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên sẽ xử 
lý theo quy định chung của ĐHQG-HCM và quy định đánh giá rèn luyện sinh viên của 
Khoa Chính trị - Hành chính. Sau Tuần sinh hoạt sinh viên sẽ làm bài thu hoạch theo hướng 
dẫn (Xem Phụ lục kèm theo). 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Khoa Chính trị - Hành 
chính. Email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn. 
Nơi nhận: 
- Ban Chủ nhiệm Khoa (để b/c); 
- Sinh viên khoá 2021-2025 (để t/hiện); 
- Lưu: ĐT&CTSV. 
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Nguyễn Đình Quốc Cường 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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