
         BOÄ VAÊN HOÙA THEÅ THAO VAØ DU LÒCH                               COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM 

     TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN HOÙA TP. HCM                                                   Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

                                                               

LÒCH SINH HOAÏT COÂNG DAÂN SINH VIEÂN NAÊM HOÏC 2022 - 2023 

(DÀNH CHO SINH VIEÂN NĂM THỨ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 2021 - 2025) 

(Töø ngaøy 16/8/2022 ñeán ngaøy 21/8/2022) 

 

                                     

* Lịch họp lớp của các Khoa chuyên môn do Khoa sắp xếp và thông báo đến sinh viên.  

 TP. Hoà Chí Minh, ngaøy  05 thaùng 8 naêm 2022 

                       HIỆU TRƯỞNG 

                          (đã ký) 

      Nguyễn Thế Dũng    

 

NGAØY        THÔØI GIAN NOÄI DUNG BAÙO CAÙO VIEÂN ÑÒA ÑIEÅM 

 

 

16/8/2022 

07h30 – 9h45 - Thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian qua, thông tin 

tình hình biển đảo. 

- Chuyên đề năm 2022 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” 

 

Phạm Quang Thiều 

Học viện Cán bộ TP. HCM  

Hội trường C 

10h00 – 11h30 Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, Công tác y tế học 

đường (BHYT).  

Bảo hiểm Xã hội TP. Thủ Đức Hội trường C 

 

 

 

 

18/8/2022 

13h00 – 15h00 Những nhiệm vụ trọng tâm về trách nhiệm và hiệu quả học tập 

của sinh viên, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi 

trường ứng xử văn hóa trong sinh viên  

Nguyễn Thế Dũng 

Hiệu trưởng  

Hội trường C 

 

 

15h15 – 17h00 

Những quy định mới về đào tạo sinh viên cần biết (Chủ trương 

của trường vể đào tạo, khung thời gian đào tạo năm học 2022 – 

2023, học phí, học tập, thi kiểm tra, những quy định trong quy 

chế sinh viên thường vi phạm và cách khắc phục,  lấy ý kiến 

người học, nhiệm vụ của sinh viên liên quan đến công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục …) 

 

 

Trịnh Đăng Khoa  

Phó hiệu trưởng  

 

 

Hội trường C 

 

19/8/2022 

07h30 – 9h30 Công tác sinh viên và công tác nội trú, ngoại trú của sinh viên Nguyễn Thị Hồng Sinh  

Trưởng phòng công tác sinh viên  

Hội trường C 

9h30 – 10h15 Công tác đoàn Thanh niên – Hội sinh viên  Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên  Hội trường C 

10h15 – 11h30 Tình hình an ninh, trật tự và những quy định pháp luật đối với 

sinh viên 

PA03 – CA TP. HCM Hội trường C 



 

 

          BOÄ VAÊN HOÙA THEÅ THAO VAØ DU LÒCH                               COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM 

     TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN HOÙA TP. HCM                                                 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

                                                               

LÒCH SINH HOAÏT COÂNG DAÂN SINH VIEÂN NAÊM HOÏC 2022 - 2023 

 (DÀNH CHO SINH VIEÂN NĂM THỨ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 2020 - 2024) 

(Töø ngaøy 16/8/2022 ñeán ngaøy 21/8/2022) 

 

* Lịch họp lớp của các Khoa chuyên môn do Khoa sắp xếp và thông báo đến sinh viên.  

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 05 thaùng 8 naêm 2022 

                       HIỆU TRƯỞNG 

                         (đã ký) 

                

NGAØY        THÔØI GIAN NOÄI DUNG BAÙO CAÙO VIEÂN ÑÒA ÑIEÅM 

 

 

16/8/2022 

 

13h00 – 15h00 

Những nhiệm vụ trọng tâm về trách nhiệm và hiệu quả học tập 

của sinh viên, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi 

trường ứng xử văn hóa trong sinh viên 

Nguyễn Thế Dũng 

Hiệu trưởng  

Hội trường C 

 

 

15h15 – 17h00 

Những quy định mới về đào tạo sinh viên cần biết (Chủ trương 

của trường vể đào tạo, khung thời gian đào tạo năm học 2022 – 

2023, học phí, học tập, thi kiểm tra, những quy định trong quy 

chế sinh viên thường vi phạm và cách khắc phục,  lấy ý kiến 

người học, nhiệm vụ của sinh viên liên quan đến công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục …) 

 

 

Trịnh Đăng Khoa  

Phó hiệu trưởng  

 

 

Hội trường C 

 

 

17/8/2022 

 

07h30 – 9h45 

- Thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian qua, thông tin 

tình hình biển đảo. 

- Chuyên đề năm 2022 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” 

 

Phạm Quang Thiều 

Học viện Cán bộ TP. HCM  

Hội trường C 

10h00 – 11h30 Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, Công tác y tế học 

đường (BHYT). 

Bảo hiểm Xã hội TP. Thủ Đức Hội trường C 

 

 

19/8/2022 

13h00 – 14h00 Tình hình an ninh, trật tự và những quy định pháp luật đối với 

sinh viên 

PA03 – CA TP. HCM Hội trường C 

14h00 – 14h45 Công tác đoàn Thanh niên – Hội sinh viên  Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên  Hội trường C 

14h45 – 17h00 Công tác sinh viên và công tác nội trú, ngoại trú của sinh viên Nguyễn Thị Hồng Sinh  

Trưởng phòng công tác sinh viên  

Hội trường C 



       Nguyễn Thế Dũng    

            BOÄ VAÊN HOÙA THEÅ THAO VAØ DU LÒCH                               COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM 

     TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN HOÙA TP. HCM                                                Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

                                                               

LÒCH SINH HOAÏT COÂNG DAÂN SINH VIEÂN NAÊM HOÏC 2022 - 2023 

 (DÀNH CHO SINH VIEÂN NĂM THỨ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 2019 - 2023) 

(Töø ngaøy 16/8/2022 ñeán ngaøy 21/8/2022) 

 

* Lịch họp lớp của các Khoa chuyên môn do Khoa sắp xếp và thông báo đến sinh viên.  

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 05 thaùng 8 naêm 2022 

                       HIỆU TRƯỞNG 

                         (đã ký) 

                   Nguyễn Thế Dũng    

NGAØY       THÔØI GIAN NOÄI DUNG BAÙO CAÙO VIEÂN ÑÒA ÑIEÅM 

 

 

 

 

17/8/2022 

13h00 – 15h00 Những nhiệm vụ trọng tâm về trách nhiệm và hiệu quả học tập 

của sinh viên, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi 

trường ứng xử văn hóa trong sinh viên 

Nguyễn Thế Dũng 

Hiệu trưởng  

Hội trường C 

 

 

15h15 – 17h00 

Những quy định mới về đào tạo sinh viên cần biết (Chủ trương 

của trường vể đào tạo, khung thời gian đào tạo năm học 2022 – 

2023, học phí, học tập, thi kiểm tra, những quy định trong quy 

chế sinh viên thường vi phạm và cách khắc phục,  lấy ý kiến 

người học, nhiệm vụ của sinh viên liên quan đến công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục …) 

 

 

Trịnh Đăng Khoa  

Phó hiệu trưởng  

 

 

Hội trường C 

 

 

18/8/2022 

07h30 – 09h45 - Thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian qua, thông tin 

tình hình biển đảo. 

- Chuyên đề năm 2022 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” 

 

Phạm Quang Thiều 

Học viện Cán bộ TP. HCM  

Hội trường C 

10h00 – 11h30 Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, Công tác y tế học 

đường (BHYT). 

Bảo hiểm Xã hội TP. Thủ Đức Hội trường C 

 

 

20/8/2022 

07h30 – 9h30 Công tác sinh viên và công tác nội trú, ngoại trú của sinh viên Nguyễn Thị Hồng Sinh  

Trưởng phòng công tác sinh viên  

Hội trường C 

09h30 – 10h15 Công tác đoàn Thanh niên – Hội sinh viên  Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên  Hội trường C 

10h15 – 11h30 Tình hình an ninh, trật tự và những quy định pháp luật đối với 

sinh viên 

PA03 – CA TP. HCM Hội trường C 


