
 

THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa  

đối với sinh viên đại học chính quy khóa 12 đợt bổ sung năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3876/KH-TĐHHN, ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - 

sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12 (Niên khóa 2022 – 2026). 

Căn cứ Kế hoạch số 3876/KH-TĐHHN ngày 15 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức đón tiếp, nhập học cho sinh 

viên đại học chính quy đợt bổ sung năm 2022. 

 Phòng Công tác sinh viên xây dựng Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu 

khóa đối với sinh viên đại học chính quy khóa 12 nhập học đợt 2 như sau: 

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học khóa 12 nhập học đợt 2 (Từ 17/10/2022 - 21/10/2022). 

2. Thời gian: Ngày 22/10/2022. 

- Buổi sáng: 8h00 - 11h00 

- Buổi chiều: 14h00 - 17h00 

3. Địa điểm: Hội trường lớn. 

4. Nội dung các Chuyên đề lên lớp: 

TT Nội dung Thời gian 
Đơn vị 

lên lớp 

1 

Chuyên đề 6: Quy chế SV, Quy chế đánh giá điểm rèn luyện, 

Quy chế Nội trú, Ngoại trú; Khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính 

sách; Hướng dẫn sinh viên viết bản thu hoạch tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa. 

8h00 - 9h30 
Phòng 

CTSV 

2 Chuyên đề 7: Công tác đảm bảo An ninh chính trị trường học. 9h30 - 11h00 TA03 

3 

Chuyên đề 4: Kế hoạch đào tạo, Quy chế đào tạo, quy chế học 

vụ, học song bằng, học cải thiện điểm Học theo tiến độ nhanh, 

tiến độ chậm;… 

14h00 - 16h00 
Phòng 

Đào tạo 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Số:         /TB-TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hà Nội, ngày      tháng        năm 2022 



2 

 

4 

Chuyên đề 5: Giới thiệu về Trung tâm Thông tin thư viện và 

Công nghệ thông tin. Phương pháp tiếp cận, truy cập phần mền 

tài liệu học tập, nghiên cứu khoa học đối với sinh viên, Hướng 

dẫn SV sử dụng phần mềm truy cập, đăng ký học tập tại Website 

đào tạo của Nhà trường. 

16h00 - 17h00 

Trung 

tâm thư 

viện và 

CNTT 

  
Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Phó HT Vũ Danh Tuyên (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc Trường (để t/h); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV. ĐMQ. (02). 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 
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