
 

 

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI THU HOẠCH 

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ  

NĂM HỌC 2021-2022 

1. Nội dung thu hoạch: 

Các bạn sinh viên lựa chọn 01 câu trong số 04 câu hỏi dưới đây để làm bài 

thu hoạch: 

Câu 1: Sử dụng Mô hình SWOT để phân tích và nêu định hướng của bản thân 

trong học tập và rèn luyện tại Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM ? 

Câu 2:  Bạn sẽ áp dụng các kỹ năng đã học vào quá trình học tập, rèn luyện 

tại Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM như thế nào ? 

Câu 3: Với tư cách là sinh viên, theo anh chị, chúng ta phải làm gì để bảo vệ 

chủ quyền biển đảo ? 

Câu 4: Qua việc học tập phong cách Hồ Chí Minh, sinh viên cần rút ra bài 

học gì đối với bản thân ? 

2. Cách trình bày: 

- Bài thu hoạch sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14 

của hệ soạn thảo Micosoft Word; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2,5 cm; 

lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2,5 cm. Có đánh số trang theo quy định. 

- Bài viết dài tối thiểu 03 trang và không dài quá 06 trang trên khổ giấy A4. 

Bài thu hoạch không được sao chép lẫn nhau và đưa vào các nội dung không phù 

hợp. 

- Nội dung bài thu hoạch ghi đầy đủ: Họ và tên, mã số sinh viên, Lớp 

QLC.K1A.2021. 

- Tiêu đề của File ghi theo thứ tự: Họ và tên-MSSV-QLC.K1A.2021. 

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

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



3. Yêu cầu: 

- Bài thu hoạch được nộp về Khoa Chính trị - Hành chính thông qua địa chỉ 

email Phòng Đào tạo & CTSV (phongdaotao.spas@gmail.com) trước ngày 

15/10/2021. 

- Đối với các sinh viên không làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân - 

sinh viên đầu khoá năm học 2021-2022 sẽ bị đánh giá vào kết quả điểm rèn luyện 

của sinh viên và làm căn cứ xét các hình thức khen thưởng khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


