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Số:        /KH-ĐHSPHN2  Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2022-2023 

 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên về thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông tin kịp thời đến sinh 

viên tình hình kinh tế - xã hội, thời sự, chính sách mới của ngành Giáo dục.  

- Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - 

sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào 

tạo, về công tác sinh viên của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2022-2023, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

- Giúp sinh viên nhận thức những giá trị truyền thống tốt đẹp, tầm nhìn, mục tiêu 

phát triển của Trường ĐHSP Hà Nội 2. 

- “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2022-2023 được triển khai 

nghiêm túc, hiệu quả; có thảo luận, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập. 

2. Thời gian, phương thức triển khai 

2.1. Thời gian tổ chức 

- Sinh viên học trực tuyến qua phòng học Zoom: 10-11/9/2022. 

- Thời gian sinh viên làm bài thu hoạch: từ 12/9 đến hết ngày 15/9/2022. 

- Sinh viên nộp bài thu hoạch cho Trợ lý Chính trị của đơn vị: 16/9/2022. 

- Trợ lý Chính trị các đơn vị đào tạo tổng hợp bài thu hoạch của sinh viên theo 

từng lớp (kèm danh sách sinh viên) và gửi bản mềm về Phòng CTCT-HSSV theo địa chỉ: 

phamtuanhuong@hpu2.edu.vn từ ngày 17/9/2022 đến trước 17h00, ngày 22/9/2022. 

2.2. Phương thức triển khai  

Sinh viên học trực tuyến qua phòng Zoom, truy cập vào website Trường ĐHSP Hà 

Nội 2 theo địa chỉ: www.hpu2.edu.vn, mục “TÀI LIỆU HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT 

CÔNG DÂN - HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023” nghiên cứu tài liệu, làm bài thu 

hoạch, nộp bài thu hoạch cho Trợ lý Chính trị của đơn vị theo đúng thời gian quy định. 

3. Đối tượng, nội dung học tập 

- Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học 2022-2023 áp dụng cho sinh viên 

K46, K47, các sinh viên khoá trước có điểm bài thu hoạch dưới 5 điểm và chưa hoàn 

thành bài thu hoạch đầu năm học. 
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- Nội dung cụ thể cho các lớp học (có văn bản kèm theo): Tuần sinh hoạt công dân 

- HSSV đầu năm học 2022-2023 cập nhật những vấn đề chính trị, thời sự trong nước; 

những vấn đề mới trong năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và của Nhà trường. 

- Cuối đợt sinh hoạt tổ chức cho sinh viên ôn tập, viết bài thu hoạch. Sinh viên 

chưa hoàn thành chương trình phải đăng ký học bổ sung theo lịch của Nhà trường. Kết 

quả hoàn thành đợt học tập là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện, xét 

các danh hiệu thi đua cho sinh viên trong năm học 2022-2023 và tích luỹ để hoàn thiện 

hồ sơ sinh viên tốt nghiệp ra trường. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng CTCT-HSSV  

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức, lịch học tập, liên hệ với các báo cáo viên để chuẩn 

bị nội dung học tập. 

- Là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai các nội dung theo Kế hoạch đã được phê 

duyệt, phối hợp với viện CNTT tổ chức lớp học trực tuyến và đăng tải trên website Nhà 

trường tài liệu học tập để sinh viên nghiên cứu tài liệu và viết bài thu hoạch.  

- Lập dự trù kinh phí và thực hiện thanh quyết toán kinh phí tổ chức theo quy định. 

4.2. Các đơn vị đào tạo  

- Thông báo, quán triệt đến toàn thể sinh viên thực hiện học tập theo Kế hoạch.  

- Phân công Trợ lý Chính trị quản lý sinh viên, thu bài thu hoạch của sinh viên và 

nộp về Phòng CTCT-HSSV theo đúng thời gian quy định. 

- Viện CNTT phối hợp với Phòng CTCT-HSSV để chuẩn bị và cung cấp thông tin 

phòng học Zoom (có hướng dẫn đăng nhập) cho sinh viên trước ngày 10/9/2022 và thực 

hiện đăng tải các tài liệu học tập lên website Nhà trường. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 

2022-2023, Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Mọi ý kiến cần trao đổi, vui lòng liên hệ với Phòng CTCT-HSSV (Ông Phạm Tuấn 

Hưởng, SĐT: 0913034967, email: phamtuanhuong@hpu2.edu.vn) 

Nơi nhận:  

- Vụ GDCTHSSV (để b/c); 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các đơn vị trong trường (để t/h);  

- Lưu: TC-HC, CTCT-HSSV [2]. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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NỘI DUNG HỌC TẬP 

“Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2022-2023  

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-ĐHSPHN2 ngày       tháng 8 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2) 

 

1. Bài 1:  

Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và một số nội 

dung sửa đổi, bổ sung năm 2022. 

  BCV: TS. Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng 

khoa Lịch sử. 

2. Bài 2:  

  - Luật An ninh mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Luật Giao thông 

đường bộ năm 2008 và một số văn bản sửa đổi, bổ sung. 

  - Giới thiệu về công tác Đoàn ở trường phổ thông. 

  BCV: GV. Lê Bích Ngọc - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường, Giảng viên khoa 

Giáo dục Chính trị. 

 

Ghi chú:  

- Báo cáo viên soạn bài giảng bằng PowerPoint, gửi Tài liệu học tập và câu hỏi ôn tập về 

Phòng CTCT-HSSV qua email: phamtuanhuong@hpu2.edu.vn trước ngày 06/9/2022.  

- Sinh viên truy cập lấy Tài liệu học tập theo địa chỉ: www.hpu2.edu.vn, mục “TÀI LIỆU 

HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023”.  
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TỔ CHỨC LỚP HỌC 

“Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2022-2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-ĐHSPHN2 ngày       tháng 8 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2) 

 

1. Lớp 1: Sinh viên các lớp/ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, K46 Giáo 

dục Tiểu học, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học (Tổng số: 980 sinh viên). 

2. Lớp 2: Sinh viên các lớp/ngành: K47 Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Lịch sử (Tổng 

số: 972 sinh viên). 

3. Lớp 3: Sinh viên các ngành: Sư phạm Ngữ văn, Việt Nam học, Sư phạm Tin học, 

Công nghệ Thông tin, Sư phạm Vật lý (Tổng số: 989 sinh viên). 

4. Lớp 4: Sinh viên các lớp/ngành: K46 Sư phạm Tiếng Anh, K46 Ngôn ngữ Anh, 

Ngôn ngữ Trung Quốc, Giáo dục Quốc phòng&An ninh (Tổng số: 986 sinh viên). 

5. Lớp 5: Sinh viên ngành Sư phạm Toán (Tổng số: 957 sinh viên). 

6. Lớp 6: Sinh viên các lớp/ngành: K47 Sư phạm Tiếng Anh, K47 Ngôn ngữ Anh, 

Giáo dục Chính trị (Tổng số: 953 sinh viên). 
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LỊCH HỌC 

“Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2022-2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-ĐHSPHN2 ngày       tháng 8 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2) 

1. Thứ Bảy, ngày 10/9/2022 

 Lớp Bài học Thời gian học tập 

Buổi sáng 

Lớp 1 
Bài 1 08h00' - 09h00' 

Bài 2 09h15' - 10h45' 

Lớp 2 
Bài 2 08h00' - 09h30' 

Bài 1 09h45' - 10h45' 

Buổi chiều 

Lớp 3 
Bài 1 13h30' - 14h30' 

Bài 2 14h45' - 16h15' 

Lớp 4 
Bài 2 13h30' - 15h00' 

Bài 1 15h15' - 16h15' 

 

2. Chủ Nhật, ngày 11/9/2022 

 Lớp Bài học Thời gian học tập 

Buổi sáng 

Lớp 5 
Bài 1 08h00' - 09h00' 

Bài 2 09h15' - 10h45' 

Lớp 6 
Bài 2 08h00' - 09h30' 

Bài 1 09h45' - 10h45' 
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