
CHƢƠNG TRÌNH HỌP BAN CÁN SỰ LỚP THÁNG 07/2021 

(Kèm theo Thông báo số 376 /TB-ĐHKTKTCN ngày 01 tháng 07 năm 2021 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 

 

TT Thời gian Nội dung triển khai Cá nhân/Đơn vị 

1 13h45’ - 14h00’ Ổn định hội trường, điểm danh Đ/c Bùi Thanh Tuân - P.CTSV 

2 14h00’ - 14h05’ 
Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và 

thông qua chương trình buổi họp 
Đ/c  Lê Mạnh Thắng  - Trưởng 

phòng CTSV 
3 14h05’ - 14h15’ Phát biểu khai mạc 

4 14h15’ - 14h30’ 

Phổ biến, triển khaicác nội dung công tác 

của Phòng Đào tạo và các công việc có 

liên quan,… 

Đại diện Phòng Đào tạo 

5 14h30’ - 14h45’ 

Phổ biến, triển khai các nội dung công tác 

của Phòng Khảo thí và ĐBCL, kế hoạch 

thi và các công việc có liên quan,… 

Đại diện Phòng Khảo thí và 

ĐBCL 

6 14h45’ - 15h00’ 

Phổ biến, triển khai các nội dung công 

táccủa Phòng TCKT, thu nộp học phí, 

công nợ, chi trả chế độ chính sách và các 

công việc có liên quan,… 

Đại diện Phòng Tài chính Kế 

toán 

7 15h00’ - 15h15’ 
Một số nội dung công tác của Trung tâm 

Thư viện, mượn trả tài liệu học tập,… 
Đại diệnTrung tâm Thư viện  

8 15h15’ - 15h30’ 

Phổ biến, triển khai các nội dung công tác 

của Đoàn TN, Hội SV và các công việc có 

liên quan,… 

Đại diện Đoàn thanh niên, Hội 

sinh viên 

9 15h30’ - 16h00’ 

Thảo luận, trao đổi, hướng dẫn và giải đáp 

một số nội dung câu hỏi mà đại diện Ban 

cán sự lớp, sinh viên quan tâm,… 

- Đ/c Nguyễn Như Vĩnh chủ trì; 

- Đại diện các phòng chức năng; 

Đoàn TN, Hội SV,… 

10 16h00’ - 16h15’ 
Báo cáo, đánh giá, triển khai công tác 

tháng và các công việc có liên quan  

Đ/c Bùi Thanh Tuân - P.CTSV 

 11 16h15’ - 16h30’ 

Các nội dung khác về CTSV; biểu dương, 

khen thưởng Ban cán sự lớp, cá nhân tích 

cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ;… 

12 16h30’- 16h45’ Bế mạc 
Đ/c Nguyễn Như Vĩnh - Phó 

trưởng Phòng CTSV 

 

 


