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THÔNG BÁO 

V/v triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 06/2021 

   

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế công 

tác sinh viên đối với chƣơng trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy; 

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trƣờng về việc triển 

khai thực hiện các nội dung trọng tâm về công tác sinh viên tháng 06/2021; 

Nhà trƣờng thông báo triệu tập Ban cán sự lớp họp triển  khai công tác tháng với các 

nội dung nhƣ sau: 

I. Thời gian: Từ 14h00’ thứ sáu , ngày 11 tháng 6 năm 2021. 

II. Hình thức và địa điểm họp: 

1. Hình thức: Họp qua ứng dụng Zoom. 

2. Địa điểm:   Phòng Zoom ID: 3534569999  Passcode: uneti                                                                                                     

III. Thành phần dự họp:  

1. Thành phần bắt buộc: Lớp trƣởng. 

2. Thành phần khuyến khích: Lớp phó, Bí thƣ chi đoàn các lớp  để phối hợp triển khai 

thực hiện các nội dung công tác. 

IV. Nội dung dự kiến họp triển khai:  

1. Chƣơng trình họp: Theo phụ lục đính kèm. 

2. Nội dung dự kiến: 

2.1 Báo cáo tổng hợp đánh giá việc thực hiện công tác tháng 05/2021: 

 - Công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng sinh viên đặc biệt các hoạt động sinh viên 

trên mạng xã hội, chia sẽ thông tin chủ trƣơng của Nhà trƣờng, đặc biệt trong thời gian 

học trực tuyến do ảnh hƣởng của Covid19;  

 - Đánh giá ý thức chấp hành các nội quy, quy định của các lớp sinh viên, báo cáo 

điểm danh học online; Công tác thu nộp học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021; triển 

khai xét duyệt điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020 – 2021; Biểu dƣơng Ban cán sự, 

cá nhân tiêu biểu tích cực của các lớp trong tháng 05/2021;.... 

 - Các nội dung công tác khác do các đơn vị chức năng tham dự trao đổi. 

2.2 Triển khai các nội dung công tác tháng 06/2021: 

  - Quán triệt các nội dung cơ bản về công tác sinh viên theo Nghị quyết của BCH 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trƣờng; 

 - Tiếp tục phối hợp và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, các hoạt 

động của sinh viên trên mạng xã hội; đôn đốc nhắc nhở về nề nếp học tập, thu nộp học phí, 

hoàn thiện hồ sơ sinh viên,...; 

- Triển khai thực hiện hoàn thành xét điểm rèn luyện kỳ II năm học 2020 -2021 theo 

đúng kế hoạch đã thông báo. 



- Tiếp tục quán triệt kế hoạch số 06-KH/ĐUK về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2021, Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 về việc đƣa nội 

dung phòng, chống tham nhũng trong sinh viên Nhà trƣờng. 

- Các nội dung công tác khác do các đơn vị chức năng tham dự trao đổi. 

2.3 Trao đổi, giải đáp các nội dung công tác có liên quan đến sinh viên:  

Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên; Phòng Đào tạo; Phòng Tài chính kế toán; 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm Thƣ 

viện và các đơn vị có liên quan tham dự trao đổi, giải đáp. 

V. Phân công nhiệm vụ các đơn vị:  

1. Phòng Công tác sinh viên:  

- Là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và phối hợp các đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện theo nội dung thông báo. 

- Có trách nhiệm phối hợp triển khai, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

với Nhà trƣờng theo quy định. 

2. Các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lƣợng; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm Thƣ viện cử lãnh đạo và cán bộ tham 

dự họp để phổ biến, triển khai các nội dung công việc liên quan. 

3. Phòng Đào tạo phối hợp cử cán bộ trực và kết nối đƣờng truyền qua ứng dụng 

Zoom.  

4. Lãnh đạo các khoa chuyên môn phối hợp với Phòng Công tác sinh viên để chỉ đạo 

cố vấn học tập, nhắc nhở, đôn đốc các lớp sinh viên chấp hành nội dung thông báo. 

5. Ban cán sự các lớp sinh viên: Có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung báo cáo có liên 

quan, nghiêm chỉnh chấp hành nội dung thông báo của Nhà trƣờng, thành phần dự họp đầy 

đủ, đúng giờ và có tinh thần trách nhiệm, tiếp thu các nội dung họp triển khai và phối hợp 

thực hiện triển khai đầy đủ, đúng thời hạn quy định. 

Trên đây là nội dung trọng tâm công tác sinh viên tháng 06/2021, Nhà trƣờng đề nghị 

các đơn vị, cá nhân  đƣợc phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện. 

 
 

Nơi gửi: 

- Ban Giám hiệu (để b/c);  

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp t/h); 

- CVHT, các lớp sinh viên (để t/h); 

- Lưu VT, CTSV. 

             KT/HIỆU TRƢỞNG 

                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
                 

             (Đã ký)     

     

                        TS Nguyễn Ngọc Khương 

  
 


