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THÔNG BÁO 
V/v mời đại biểu là sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022 

 
 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trƣờng về việc xây dựng kế hoạch 

tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022; 

Nhà trƣờng thông báo và mời đại biểu là sinh viên đại học hệ chính quy, học 

viên cao học tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022, với các nội dung sau: 

1. Thành phần đại biểu là sinh viên: 

 - 18 Thủ khoa xuất sắc đầu vào các ngành tuyển sinh năm 2021; 

 - 431 sinh viên có thành tích Xuất sắc trong Học tập; Rèn luyện; Tích cực tham 

gia và có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào năm học 2020 - 2021; 

 - 09 sinh viên đạt giải thƣởng trong cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Uneti 2021; 

 - 147 sinh viên là Lớp trƣởng đại diện cho các lớp sinh viên đại học hệ chính 

quy khóa 12, khóa 13 và khóa 14; 

 - 320 sinh viên là Lớp trƣởng, Bí thƣ chi đoàn đại diện cho các lớp sinh viên đại 

học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh năm 2021.  

(Có danh sách sinh viên kèm theo) 

2. Thời gian và hình thức tham dự: 

- Thời gian: Từ 08h00’ đến 10h30’ ngày 15/10/2021; 

- Đại biểu là sinh viên đƣợc mời dự Lễ Khai giảng năm học mới bằng hình thức 

online qua ứng dụng Zoom - Phòng số 2 theo địa chỉ: 957 2854 6588; Passcode: uneti 

- Đăng ký dự lễ khai giảng trực tiếp thông qua hệ thống phòng Zoom: 

Bước 1: Đăng ký tham dự trực tiếp bằng cách click vào đây để đăng ký tham 

dự: https://zoom.us/meeting/register/tJEqdeGtqj0vEtxiBNzQ5PwIFpEwFDX1wfYC 

Bước 2: Hệ thống sẽ gửi links mời dự họp vào email đăng ký vào ngày 

12/10/2021. Sinh viên click “tham gia cuộc họp” trong thƣ mời dự họp để tham dự Lễ 

Khai giảng (Nếu có Id và pass cuộc họp mà chưa đăng ký và được duyệt cũng không 

thể vào phòng họp zoom). 

Ghi chú: Ngoài đại biểu đƣợc mời dự Lễ Khai giảng qua ứng dụng Zoom - 

Phòng số 2; Phụ huynh và sinh viên các lớp có thể dự và theo dõi qua livestream - 

Phòng số 3 theo địa chỉ đƣờng link: https://stream.meet.google.com/stream/a531efba-

b5c0-425d-9dcb-627bc72729ea (nếu đã đăng nhập vào email thì click vào link để theo 

dõi buổi tường thuật trực tiếp). Hoặc xem trực tiếp trên ứng dụng facebook tại địa chỉ: 

https://www.facebook.com/Daihoc.uneti , ứng dụng Youtube tại địa chỉ: 

https://www.youtube.com/channel/UC41cAPLHMe5MxZyOI4wkESA 

https://zoom.us/meeting/register/tJEqdeGtqj0vEtxiBNzQ5PwIFpEwFDX1wfYC
https://stream.meet.google.com/stream/a531efba-b5c0-425d-9dcb-627bc72729ea
https://stream.meet.google.com/stream/a531efba-b5c0-425d-9dcb-627bc72729ea
https://www.facebook.com/Daihoc.uneti
https://www.youtube.com/channel/UC41cAPLHMe5MxZyOI4wkESA


3. Phân công nhiệm vụ các đơn vị: 

- Phòng Công tác sinh viên có nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thông báo 

và đôn đốc sinh viên thực hiện; 

- Phòng Tài chính Kế toán phối hợp với các đơn vị chức năng và hƣớng dẫn thủ 

tục chi kinh phí khen thƣởng theo quy định của Nhà trƣờng; 

- Các Phòng chức chức năng, Khoa chuyên môn, Đoàn thanh niên, Hội SV có 

sinh viên đƣợc mời dự Lễ Khai giảng cử cán bộ, giảng viên phối hợp Phòng Công tác 

sinh viên để quản lý, đôn đốc sinh viên thực hiện theo quy định của Ban tổ chức; 

- Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm phối hợp triển khai, chỉ đạo và đôn đốc 

sinh viên đƣợc mời dự Lễ Khai giảng nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà trƣờng. 

- Đại biểu là sinh viên đƣợc mời dự Lễ Khai giảng: Chủ động thay khung ảnh 

avatar theo mẫu chào mừng kỷ niệm 65 năm Uneti và đăng nhập trƣớc 15 phút và đặt 

tên theo quy định, có mặt đầy đủ, trang phục lịch sự và chấp  hành nghiêm chỉnh  nội 

quy, quy định của Ban tổ chức. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Giám hiệu đề nghị các Phòng chức năng, 

Khoa chuyên môn có liên quan, cố vấn học tập các lớp và sinh viên có tên trong danh 

sách có trách nhiệm phối hợp và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, góp phần cho 

sự thành công của chƣơng trình Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022. 

 
Nơi nhận: 

- Ban GH (để b/c); 

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

- Các lớp, sinh viên (để t/h); 

- Lƣu VT, CTSV. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 

 

 
TS Trần Hoàng Long 

 

 
 

 

 

 

 


