
 

LỊCH HỌC TẬP 

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ NĂM HỌC 2021-2022 

- Thời gian: Từ ngày 05/10/2021 - 09/10/2021 

- Hình thức: Học trực tuyến trên phần mềm Zoom Meeting (Đường link và tài khoản đăng nhập được gửi vào email). 

Thời gian Chuyên đề Báo cáo viên   

Thứ 3 

(05/10/21) 

Chuyên đề 1:  Tổng quan về Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Chính trị - Hành 

chính 

Sáng (08h15-08h30) - Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 

2021-2022. 

- Phòng Đào tạo và Công tác sinh 

viên 

Sáng (08h30-11h00) 

 

- Quá trình xây dựng, phát triển của ĐHQG-HCM; Hệ thống tổ 

chức; Khu đô thị ĐHQG-HCM; Văn minh Khu đô thị. 

- Báo cáo viên ĐHQG-HCM 

Chiều (13h30-16h00) 
- Chiến lược phát triển Khoa Chính trị - Hành chính. 

- Ứng xử văn hóa, lối sống lành mạnh trong môi trường đại học và 

môi trường mạng. 

- TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, 

Trưởng Khoa Chính trị - Hành 

chính, ĐHQG-HCM 

Thứ 4 

(06/10/21) 

Chuyên đề 2: Kỹ năng và kiến thức pháp luật cho sinh viên 

 

Sáng (08h30-11h00) 

 

-  Kỹ năng định hướng học tập, nghiên cứu và sinh hoạt ở bậc đại 

học; Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM. 

- Báo cáo viên ĐHQG-HCM 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



Chiều (13h30-16h00) - Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong nhà trường và khu 

đô thị ĐHQG-HCM; Pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn 

xã hội trong sinh viên, trường học. 

- Ông Nguyễn Viết Đồng, Phó 

Trưởng Phòng An ninh trật tự, Ban 

Quản lý và Phát triển Khu đô thị 

ĐHQG-HCM 

Thứ 5 

(07/10/21) 

Chuyên đề 3: Chính trị - tư tưởng  

Sáng (08h30-11h00) 

 

- Tình hình thời sự trong nước và quốc tế; vấn đề biên giới, chủ 

quyền biển đảo. 

- TS. Trần Hoàng Hảo, Trưởng Bộ 

môn Lý luận và Khoa học chính trị 

Chiều (13h30-16h00) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - TS. Trương Thị Mai, Giảng viên 

Bộ môn Lý luận và Khoa học chính 

trị 

Thứ 6 

(08/10/21) 

Chuyên đề 4: Tổng quan về ngành Quản lý công và Kỹ năng học tập ngành Quản lý công trình độ 

đại học tại Khoa Chính trị - Hành chính 

Sáng (08h30-11h00) - Giới thiệu chung về ngành Quản lý công. 

- Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra. 

- Cơ hội nghề nghiệp, phát triển đối với sinh viên ngành Quản lý 

công. 

- TS. Nguyễn Thị Thu Hoà, 

Trưởng Bộ môn Khoa học hành 

chính và Quản trị 

- Ths. Phạm Nhựt Cường, Giảng 

viên Bộ môn Khoa học hành chính 

và Quản trị 

 

Chiều (13h30-16h00) - Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian cá nhân. 

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử của sinh viên trong môi trường đại học. 

- Kinh nghiệm học tập ngành Quản lý công đáp ứng yêu cầu hội 

nhập. 

- Ths. Đào Văn Hân, Giảng viên 

Bộ môn Khoa học hành chính và 

Quản trị 

- Ths. Phạm Nhựt Cường, Giảng 

viên Bộ môn Khoa học hành chính 

và Quản trị 



Thứ 7 

(09/10/21) 

Chuyên đề 5:  Đào tạo và công tác sinh viên 

 

Sáng (08h30-11h00) - Quy định về công tác học vụ, công tác sinh viên của Khoa Chính 

trị - Hành chính.  

- Phòng Đào tạo và Công tác sinh 

viên 

Chiều (13h30-16h00) - Hướng dẫn thực hiện Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. 

- Hướng dẫn làm bài thu hoạch cho sinh viên 

- Phòng Đào tạo và Công tác sinh 

viên 

 


