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KE HOACH
To chu'c tuân "Sinh hoit cong dan - hQc sinh, sinh viên" cuôi khoã h9c
cho sinh viên K43 (2017 - 2021)
Can cü K hoach cong tác näm hçc 2020 - 2021, nhà trithng xay drng
Kê hoach to chirc tuân "Sinh hoat cong dan - bce sinh, sinh viên" cuôi khoá
hc cho sinh viên K43 (2017 - 2021) vâi các ni dung sau:
1. Mtic dIch, yêu cu
Quán trit chü tru'clng, du&ng lôi cüa Dãng, chInh sách pháp lut cüa
Nhâ nithc; djnh huó'ng vic lam cho sinh viên các ngành six phm hoc ngoài
six phm; các k5 nàng thiêt yêu tim vic lam; k5 näng lam bài thi tuyên cOng
chirc hoc viên chüc ngch giáo viên. Giüp sinh viên djnh huâng tu tm1ng
dung dan, sn sang dáp ü'ng nhim vli ngiRri giáo viên, ngui lao dng khi kêt
thüc khoá hçc, tot nghip ra trung.
2. Ni dung, kê hoch hc tp (van ban kern theo)
3. Thôi gian hc tp
Sinh viên tr nghiên ciru tài 1iu hc tp và lam bài thu hoch trong thai
gian hc trrc tuyên theo Cong van so 21 0/DHSPHN2 ngày 02/5/2021.
4. T chfrc thrc hin
a) Phông Cong tác chInh trj - HSSV lam dâu mOi tO chüc triên khai
toàn b kê hoach hçc tap, dang tãi trên website nhà trix?mg tài 1iu hc tap,
câu hOi on tap, dê kiêm tra dé sinh viên viêt bài thu hoich.
b) Sinh viên truy cp theo dja chi www.hpu2.edu.vn, m1c "Tài lieu hçc
tp sinh hot cong dan HSSV cuOi khoá cho K43", tr hc và lam bài thu
hoch, np bài thu hoach khi trô 1i trithng hçc tap.
c) Các khoa, Vin CNTT, Trung tam GDQP&AN thông báo, quán trit
den sinh viên thrc hin, Cir trg l chInh trj thu bài thu hoach np Phông
CTCT-HSSV sau 02 ngày sinh viên K43 trâ lai tri1ing hc tap.
d) Vin CNTT däng tãi các tài 1iu hçc t.p cüa báo cáo viên, câu hOi on
tp vâ dê lam bài thu hoach len website nhà trithng theo dê nghj cUa Phông
CTCT - HSSV.
Nhà trithng yêu cu các don vj triM khai thirc hin./.
No'i nhân:
- Hiu truâng (d b/c);
- Các &n vi trong tnx?xng (dé tb/h);
- Li.ru: TCHC, CTCT-HSSV.
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BAO CÁO VIEN
VCAC VAN BE C BAN
Bài 1 Dinh huàng vic lam - Thng kê cong vic düng/gn TS. Trn Thj Hng Loan
c10 các ngành su chuyên mOn Su phm/ngoâi su - Trithng khoa GDCT và
phm hotc ngoài sr phm.
các giãng viên Khoa
phm.
- Nhu'ng khó khàn sinh viên có th GDCT.
dôi mt sau khi ra tru&ng.
- Cách thirc vuçlt qua khó khän.
- Khái quát mt s k näng tim
kim vic lam (trong hoc ngoài
ngành su pham).
- Gii thiu các no.i có th nhn
sinh vién su phm.
Bài 2 2.1. Các k5 näng xin - Vit CV.
V1C.

- Trâ Ryi phOng vn.

.2. K näng lam bai - Kin thrc chung.
thi tuyên cOng chiic, - Ngoi ngi.
viên chüc ngich giáo
vien
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