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TT Thời gian Nội dung triển khai Cán bộ, đơn vị phụ trách

I

07h30' - 08h00' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

08h00' - 08h15' Phát biểu khai mạc 
NGƯT.TS Trần Đức Cân - Bí thư ĐU, Phó Hiệu 
trưởng Nhà trường

08h15' - 09h15'

Nội dung 1: Giới thiệu các loại hình đào tạo của Nhà trường. Giới thiệu 
nội dung học tập GDQPAN. Giới thiệu mô hình lớp chất lượng. Hướng 
dẫn sinh viên sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS.
Nội dung 2: Giới thiệu quy định, quy chế đào tạo trong Nhà trường. Giới 
thiệu chương trình đào tạo kỹ năng mềm đối với sinh viên.

Nội dung 1: ThS. Nguyễn Trường Giang - Phó 
trưởng phòng, phụ trách Phòng Đào tạo
Nội dung 2: ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm - Tổ 
trưởng Tổ QLCT và ĐTTX, Phòng Đào tạo

09h15' - 10h15'
Chuyên đề: Triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng "Văn 
hóa học đường Sinh viên Uneti" theo mô hình quản lý 5S trong năm học 
2022 - 2023

Thầy Phạm Ngọc Chính - Chuyên gia Tổ chức 
lao động quốc tế ILO

10h15' - 11h00'

Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần; Hướng 
dẫn tra cứu điểm thi và quy trình phúc khảo; Hướng dẫn quy định miễn 
học miễn thi môn Tiếng Anh; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng 
năm học 2022 - 2023,…

TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Khảo 
thí và Đảm bảo chất lượng

Địa điểm phát biểu khai mạc, báo cáo: Cơ sở Hà Nội: Phòng Hội thảo HA8; Cơ sở Nam Định: Phòng họp số 1, Nhà N.C1

KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" ĐẦU KHÓA HỌC, NĂM HỌC 2022 - 2023

ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 16, NHẬP HỌC NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số: 618/TB-ĐHKTKTCN ngày 28/09/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

Học online qua ứng dụng Zoom, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022 theo ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti

https://zoom.us/j/98473202653?pwd=RUJDT2ZzeXV2UFhZbER1NVV4amV4Zz09

Nội dung và kế hoạch thực hiện:

Nhóm 1. Sinh viên ngành: Kế toán
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Buổi 1: Sáng thứ 2, ngày 03/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



13h00' - 13h30' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

13h30' - 14h00'
Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản thu khác, các 
khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập , học bổng …

TS Hoàng Thị Huyền - Phó trưởng Phòng Tài 
chính Kế toán

14h00' - 14h30'
Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường, xếp loại đoàn viên, sinh 
viên 5 tốt và các hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao của 
Nhà trường

ThS Giáp Văn Dương - Phụ trách Đoàn Thanh 
niên, Chủ tịch Hội Sinh viên

14h30' - 15h00'
Phổ biến quy định về kiểm tra tiếng Anh đầu vào TOEIC, quy định về 
kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học và các chương trình bồi dưỡng 
ngắn hạn của Trung tâm,... 

ThS.Trần Kim Yến - Giám đốc Trung tâm 
NN&TH

15h00' - 15h45'
Hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về công tác sinh viên, chế độ 
chính sách, học phí, học bổng, thi đua khen thưởng, rèn luyện,...

ThS Bùi Thanh Tuân - Tổ trưởng Tổ Công tác 
Sinh viên, Phòng CT&CTSV

15h45' - 16h15' Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện Uneti
TS Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Thư 
viện

16h15' - 16h30'
Giới thiệu các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo liên kết 
và chuyển tiếp đào tạo với các trường đại học và doanh nghiệp nước 
ngoài 

ThS Trần Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Trung 
tâm Hợp tác quốc tế

Buổi 2: Chiều thứ 4, ngày 05/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)
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II

13h00' - 13h30' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

13h30' - 13h45' Phát biểu khai mạc 
NGƯT.TS Trần Đức Cân - Bí thư ĐU, Phó Hiệu 
trưởng Nhà trường

13h45' - 14h45'

Nội dung 1: Giới thiệu các loại hình đào tạo của Nhà trường. Giới thiệu 
nội dung học tập GDQPAN. Giới thiệu mô hình lớp chất lượng. Hướng 
dẫn sinh viên sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS.
Nội dung 2: Giới thiệu quy định, quy chế đào tạo trong Nhà trường. Giới 
thiệu chương trình đào tạo kỹ năng mềm đối với sinh viên.

Nội dung 1: ThS. Nguyễn Trường Giang - Phó 
trưởng phòng, phụ trách Phòng Đào tạo
Nội dung 2: ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm - Tổ 
trưởng Tổ QLCT và ĐTTX, Phòng Đào tạo

14h45' - 15h45'
Chuyên đề: Triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng "Văn 
hóa học đường Sinh viên Uneti" theo mô hình quản lý 5S trong năm học 
2022 - 2023

Thầy Phạm Ngọc Chính - Chuyên gia Tổ chức 
lao động quốc tế ILO

15h45' - 16h30'

Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần; Hướng 
dẫn tra cứu điểm thi và quy trình phúc khảo; Hướng dẫn quy định miễn 
học miễn thi môn Tiếng Anh; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng 
năm học 2022 - 2023,…

TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Khảo 
thí và Đảm bảo chất lượng

Nhóm 2. Sinh viên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Quản trị DV du lịch và lữ hành; Marketing; Logistics & 
Quản lý chuỗi cung ứng
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Buổi 1: Chiều thứ 2, ngày 03/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



07h30' - 08h00' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

08h00' - 08h30'
Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản thu khác, các 
khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập , học bổng …

TS Hoàng Thị Huyền - Phó trưởng Phòng Tài 
chính Kế toán

08h30' - 09h00'
Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường, xếp loại đoàn viên, sinh 
viên 5 tốt và các hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao của 
Nhà trường

ThS Giáp Văn Dương - Phụ trách Đoàn Thanh 
niên, Chủ tịch Hội Sinh viên

09h00' - 09h30'
Phổ biến quy định về kiểm tra tiếng Anh đầu vào TOEIC, quy định về 
kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học và các chương trình bồi dưỡng 
ngắn hạn của Trung tâm,... 

ThS.Trần Kim Yến - Giám đốc Trung tâm 
NN&TH

09h30' - 10h15'
Hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về công tác sinh viên, chế độ 
chính sách, học phí, học bổng, thi đua khen thưởng, rèn luyện,...

ThS Bùi Thanh Tuân - Tổ trưởng Tổ Công tác 
Sinh viên, Phòng CT&CTSV

10h15' - 10h45' Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện Uneti
TS Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Thư 
viện

10h45' - 11h00'
Giới thiệu các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo liên kết 
và chuyển tiếp đào tạo với các trường đại học và doanh nghiệp nước 
ngoài 

ThS Trần Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Trung 
tâm Hợp tác quốc tế
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Buổi 2: Sáng thứ 5, ngày 06/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



III

07h30' - 08h00' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

08h00' - 08h15' Phát biểu khai mạc 
TS Phạm Thị Thu Hoài - TVĐU, Chủ tịch Hội 
đồng Trường

08h15' - 09h15'

Nội dung 1: Giới thiệu các loại hình đào tạo của Nhà trường. Giới thiệu 
nội dung học tập GDQPAN. Giới thiệu mô hình lớp chất lượng. Hướng 
dẫn sinh viên sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS.
Nội dung 2: Giới thiệu quy định, quy chế đào tạo trong Nhà trường. Giới 
thiệu chương trình đào tạo kỹ năng mềm đối với sinh viên.

Nội dung 1: ThS. Nguyễn Trường Giang - Phó 
trưởng phòng, phụ trách Phòng Đào tạo
Nội dung 2: ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm - Tổ 
trưởng Tổ QLCT và ĐTTX, Phòng Đào tạo

09h15' - 10h15'
Chuyên đề: Triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng "Văn 
hóa học đường Sinh viên Uneti" theo mô hình quản lý 5S trong năm học 
2022 - 2023

Thầy Phạm Ngọc Chính - Chuyên gia Tổ chức 
lao động quốc tế ILO

10h15' - 11h00'

Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần; Hướng 
dẫn tra cứu điểm thi và quy trình phúc khảo; Hướng dẫn quy định miễn 
học miễn thi môn Tiếng Anh; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng 
năm học 2022 - 2023,…

TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Khảo 
thí và Đảm bảo chất lượng

Nhóm 3. Sinh viên ngành: Tài chính ngân hàng; Bảo hiểm; Công nghệ thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
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Buổi 1: Sáng thứ 3, ngày 04/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



13h00' - 13h30' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

13h30' - 14h00'
Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản thu khác, các 
khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập , học bổng …

TS Hoàng Thị Huyền - Phó trưởng Phòng Tài 
chính Kế toán

14h00' - 14h30'
Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường, xếp loại đoàn viên, sinh 
viên 5 tốt và các hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao của 
Nhà trường

ThS Giáp Văn Dương - Phụ trách Đoàn Thanh 
niên, Chủ tịch Hội Sinh viên

14h30' - 15h00'
Phổ biến quy định về kiểm tra tiếng Anh đầu vào TOEIC, quy định về 
kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học và các chương trình bồi dưỡng 
ngắn hạn của Trung tâm,... 

ThS.Trần Kim Yến - Giám đốc Trung tâm 
NN&TH

15h00' - 15h45'
Hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về công tác sinh viên, chế độ 
chính sách, học phí, học bổng, thi đua khen thưởng, rèn luyện,...

ThS Bùi Thanh Tuân - Tổ trưởng Tổ Công tác 
Sinh viên, Phòng CT&CTSV

15h45' - 16h15' Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện Uneti
TS Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Thư 
viện

16h15' - 16h30'
Giới thiệu các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo liên kết 
và chuyển tiếp đào tạo với các trường đại học và doanh nghiệp nước 
ngoài 

ThS Trần Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Trung 
tâm Hợp tác quốc tế
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Buổi 2: Chiều thứ 6, ngày 07/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



IV

13h00' - 13h30' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

13h30' - 13h45' Phát biểu khai mạc 
TS Phạm Thị Thu Hoài - TVĐU, Chủ tịch Hội 
đồng Trường

13h45' - 14h45'

Nội dung 1: Giới thiệu các loại hình đào tạo của Nhà trường. Giới thiệu 
nội dung học tập GDQPAN. Giới thiệu mô hình lớp chất lượng. Hướng 
dẫn sinh viên sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS.
Nội dung 2: Giới thiệu quy định, quy chế đào tạo trong Nhà trường. Giới 
thiệu chương trình đào tạo kỹ năng mềm đối với sinh viên.

Nội dung 1: ThS. Nguyễn Trường Giang - Phó 
trưởng phòng, phụ trách Phòng Đào tạo
Nội dung 2: ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm - Tổ 
trưởng Tổ QLCT và ĐTTX, Phòng Đào tạo

14h45' - 15h45'
Chuyên đề: Triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng "Văn 
hóa học đường Sinh viên Uneti" theo mô hình quản lý 5S trong năm học 
2022 - 2023

Thầy Phạm Ngọc Chính - Chuyên gia Tổ chức 
lao động quốc tế ILO

15h45' - 16h30'

Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần; Hướng 
dẫn tra cứu điểm thi và quy trình phúc khảo; Hướng dẫn quy định miễn 
học miễn thi môn Tiếng Anh; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng 
năm học 2022 - 2023,…

TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Khảo 
thí và Đảm bảo chất lượng

Nhóm 4. Sinh viên ngành: CNKT Cơ khí; Cơ - Điện tử; Ô tô; Điện tử - Viễn thông; CNKT máy tính; CN Thực phẩm
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Buổi 1: Chiều thứ 3, ngày 04/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



07h30' - 08h00' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

08h00' - 08h30'
Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản thu khác, các 
khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập , học bổng …

TS Hoàng Thị Huyền - Phó trưởng Phòng Tài 
chính Kế toán

08h30' - 09h00'
Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường, xếp loại đoàn viên, sinh 
viên 5 tốt và các hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao của 
Nhà trường

ThS Giáp Văn Dương - Phụ trách Đoàn Thanh 
niên, Chủ tịch Hội Sinh viên

09h00' - 09h30'
Phổ biến quy định về kiểm tra tiếng Anh đầu vào TOEIC, quy định về 
kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học và các chương trình bồi dưỡng 
ngắn hạn của Trung tâm,... 

ThS.Trần Kim Yến - Giám đốc Trung tâm 
NN&TH

09h30' - 10h15'
Hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về công tác sinh viên, chế độ 
chính sách, học phí, học bổng, thi đua khen thưởng, rèn luyện,...

ThS Bùi Thanh Tuân - Tổ trưởng Tổ Công tác 
Sinh viên, Phòng CT&CTSV

10h15' - 10h45' Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện Uneti
TS Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Thư 
viện

10h45' - 11h00'
Giới thiệu các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo liên kết 
và chuyển tiếp đào tạo với các trường đại học và doanh nghiệp nước 
ngoài 

ThS Trần Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Trung 
tâm Hợp tác quốc tế
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Buổi 2: Sáng thứ 6, ngày 07/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



V

07h30' - 08h00' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

08h00' - 08h15' Phát biểu khai mạc 
TS Phạm Thị Thu Hoài - TVĐU, Chủ tịch Hội 
đồng Trường

08h15' - 09h15'

Nội dung 1: Giới thiệu các loại hình đào tạo của Nhà trường. Giới thiệu 
nội dung học tập GDQPAN. Giới thiệu mô hình lớp chất lượng. Hướng 
dẫn sinh viên sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS.
Nội dung 2: Giới thiệu quy định, quy chế đào tạo trong Nhà trường. Giới 
thiệu chương trình đào tạo kỹ năng mềm đối với sinh viên.

Nội dung 1: ThS. Nguyễn Trường Giang - Phó 
trưởng phòng, phụ trách Phòng Đào tạo
Nội dung 2: ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm - Tổ 
trưởng Tổ QLCT và ĐTTX, Phòng Đào tạo

09h15' - 10h15'
Chuyên đề: Triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng "Văn 
hóa học đường Sinh viên Uneti" theo mô hình quản lý 5S trong năm học 
2022 - 2023

Thầy Phạm Ngọc Chính - Chuyên gia Tổ chức 
lao động quốc tế ILO

10h15' - 11h00'

Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần; Hướng 
dẫn tra cứu điểm thi và quy trình phúc khảo; Hướng dẫn quy định miễn 
học miễn thi môn Tiếng Anh; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng 
năm học 2022 - 2023,…

TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Khảo 
thí và Đảm bảo chất lượng

Nhóm 5. Sinh viên ngành: CNKT điện, điện tử; CNKT điều khiển và tự động hóa; CN sợi, dệt; CN dệt, may; Khoa học dữ liệu; Ngôn 
ngữ Anh 
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Buổi 1: Sáng thứ 4, ngày 05/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



13h00' - 13h30' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

13h30' - 14h00'
Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản thu khác, các 
khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập , học bổng …

TS Hoàng Thị Huyền - Phó trưởng Phòng Tài 
chính Kế toán

14h00' - 14h30'
Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường, xếp loại đoàn viên, sinh 
viên 5 tốt và các hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao của 
Nhà trường

ThS Giáp Văn Dương - Phụ trách Đoàn Thanh 
niên, Chủ tịch Hội Sinh viên

14h30' - 15h00'
Phổ biến quy định về kiểm tra tiếng Anh đầu vào TOEIC, quy định về 
kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học và các chương trình bồi dưỡng 
ngắn hạn của Trung tâm,... 

ThS.Trần Kim Yến - Giám đốc Trung tâm 
NN&TH

15h00' - 15h45'
Hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về công tác sinh viên, chế độ 
chính sách, học phí, học bổng, thi đua khen thưởng, rèn luyện,...

ThS Bùi Thanh Tuân - Tổ trưởng Tổ Công tác 
Sinh viên, Phòng CT&CTSV

15h45' - 16h15' Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện Uneti
TS Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Thư 
viện

16h15' - 16h30'
Giới thiệu các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo liên kết 
và chuyển tiếp đào tạo với các trường đại học và doanh nghiệp nước 
ngoài 

ThS Trần Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Trung 
tâm Hợp tác quốc tế
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Buổi 2: Chiều thứ 5, ngày 06/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



VI

07h30' - 08h00' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

08h00' - 08h15' Nhắc nhở một số nội dung công việc đối với Sinh viên nhập học muộn Lãnh đạo Phòng Chính trị và CTSV

08h15' - 09h15'

Nội dung 1: Giới thiệu các loại hình đào tạo của Nhà trường. Giới thiệu 
nội dung học tập GDQPAN. Giới thiệu mô hình lớp chất lượng. Hướng 
dẫn sinh viên sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS.
Nội dung 2: Giới thiệu quy định, quy chế đào tạo trong Nhà trường. Giới 
thiệu chương trình đào tạo kỹ năng mềm đối với sinh viên.

Nội dung 1: ThS. Nguyễn Trường Giang - Phó 
trưởng phòng, phụ trách Phòng Đào tạo
Nội dung 2: ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm - Tổ 
trưởng Tổ QLCT và ĐTTX, Phòng Đào tạo

09h15' - 10h15'
Chuyên đề: Triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng "Văn 
hóa học đường Sinh viên Uneti" theo mô hình quản lý 5S trong năm học 
2022 - 2023

Thầy Phạm Ngọc Chính - Chuyên gia Tổ chức 
lao động quốc tế ILO

10h15' - 11h00'

Hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần; Hướng 
dẫn tra cứu điểm thi và quy trình phúc khảo; Hướng dẫn quy định miễn 
học miễn thi môn Tiếng Anh; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng 
năm học 2022 - 2023,…

TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Khảo 
thí và Đảm bảo chất lượng

Nhóm 6: Sinh viên tất cả các ngành chưa học hoặc do nhập học bổ sung, nhập học muộn

11

Buổi 1: Sáng thứ 7, ngày 22/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)



13h00' - 13h30' Công tác tổ chức, ổn định trật tự, điểm danh, giới thiệu đại biểu,… Phòng Chính trị và CTSV

13h30' - 14h00'
Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản thu khác, các 
khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập , học bổng …

TS Hoàng Thị Huyền - Phó trưởng Phòng Tài 
chính Kế toán

14h00' - 14h30'
Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường, xếp loại đoàn viên, sinh 
viên 5 tốt và các hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao của 
Nhà trường

ThS Giáp Văn Dương - Phụ trách Đoàn Thanh 
niên, Chủ tịch Hội Sinh viên

14h30' - 15h00'
Phổ biến quy định về kiểm tra tiếng Anh đầu vào TOEIC, quy định về 
kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học và các chương trình bồi dưỡng 
ngắn hạn của Trung tâm,... 

ThS.Trần Kim Yến - Giám đốc Trung tâm 
NN&TH

15h00' - 15h45'
Hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về công tác sinh viên, chế độ 
chính sách, học phí, học bổng, thi đua khen thưởng, rèn luyện,...

ThS Bùi Thanh Tuân - Tổ trưởng Tổ Công tác 
Sinh viên, Phòng CT&CTSV

15h45' - 16h15' Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện Uneti
TS Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Thư 
viện

16h15' - 16h30'
Giới thiệu các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo liên kết 
và chuyển tiếp đào tạo với các trường đại học và doanh nghiệp nước 
ngoài 

ThS Trần Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Trung 
tâm Hợp tác quốc tế

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

(đã ký)

ThS Lê Mạnh Thắng
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Buổi 2: Chiều thứ 7, ngày 22/10/2022 (online quan ứng dụng Zoom ID cuộc họp: 984 7320 2653    Mật mã: uneti)


















































