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THÔNG BÁO 
V/v mời đại biểu là sinh viên tham dự Hội thảo vai trò của Cố vấn học tập  

Trong quản lý giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên 
 

Căn cứ kế hoạch số 771/KH-ĐHKTKTCN ngày 21/12/2021 của Hiệu trƣởng 

Nhà trƣờng về Kế hoạch tổ chức chƣơng trình hội thảo vai trò của Cố vấn học tập 

Trong quản lý giáo dục chính trị tƣ tƣởng và các hoạt động tƣ vấn hỗ trợ sinh viên. 

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 cố vấn học tập năm học 2021-

2022; 

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

dự chƣơng trình hội thảo vai trò của Cố vấn học tập trong quản lý giáo dục chính trị tƣ 

tƣởng và các hoạt động tƣ vấn hỗ trợ sinh viên, với các nội dung sau: 

1. Thành phần đại biểu là sinh viên: 

- Các quần trúng ƣu tú đã đƣợc xét học lớp bồi dƣỡng lý luận chính trị dành cho 

đối tƣợng kết nạp đảng; 

- Đại diện cho Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên hiện 

đang theo học tại trƣờng. Khuyến khích các sinh viên đang tham gia các câu lạc bộ 

trong trƣờng tham dự. 

2. Thời gian và hình thức tham dự: 

- Thời gian: Từ 13h30’ đến 17h15’ ngày 08-01-2022; 

- Hình thức tham dự:  qua ứng dụng Zoom  theo địa chỉ: 97006577499; Pass: 

uneti 

3. Phân công nhiệm vụ các đơn vị: 

- Phòng Công tác sinh viên đầu mối phối hợp tổ chức triển khai thông báo và đôn 

đốc sinh viên thực hiện; 

- Các Khoa chuyên môn phối hợp với Phòng Công tác sinh viên để chỉ đạo Cố vấn 

học tập, đôn đốc, nhắc nhở các lớp sinh viên thực hiện nội dung thông báo. 

- Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn các lớp cử đại diện tham dự hội thảo đầy 

đủ, đúng giờ và đăng ký danh sách tại mục II theo link sau: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nJWc0LuGk3tAt6zmUGBdXMn0xmm8S5V6/

edit?usp=sharing&ouid=114093525644228381407&rtpof=true&sd=true 

Trên đây là nội dung trọng tâm công tác cố vấn học tập năm học 2021-2022, Nhà 

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

 

Nơi gửi: 

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

- BCS lớp, BCH chi đoàn các lớp (để t/h); 

- Lưu VT, CTSV. 

    KT/HIỆU TRƢỞNG 

 

(đã ký)   
   (đã ký) 

 

          TS Nguyễn Ngọc Khương                    
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