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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
_____________________ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________________ 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  14 tháng 9 năm 2020 

 

 

CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH 

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM HỌC 2020 - 2021 
(Dành cho sinh viên đại học chính quy năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư) 

 

Câu 1. Anh/ chị hãy nêu những quy định mà nhà trường, sinh viên phải thực 

hiện và tiếp tục thực hiện trong năm học 2020 - 2021 (09 quy định). 

Câu 2. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 518/QĐ-ĐHVHHCM ngày 06 tháng 8 năm 

2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh) được 

ban hành dựa trên những cơ sở nào? 

Câu 3. Văn bản nào quy định cụ thể điều kiện dự thi kết thúc học phần? 

Câu 4. Anh/chị hãy nêu suy nghĩ của mình về những nội dung được nghe 

trong tuần sinh hoạt công dân sinh viên, qua đó nêu ý kiến của mình đối với nhà 

trường về cách thức tổ chức lớp học để đạt hiệu được quả hơn trong thời gian tới.  

 

_______//_______ 

* Ghi chú:  

- Sinh viên làm bài thu hoạch bằng hình thức viết tay trên khổ giấy A4. 

- Ban cán sự lớp thu bài, cho ký nộp vào danh sách điểm danh và nộp lại cho Phòng 

Công tác sinh viên trước ngày 22/9/2020. (SV vắng quá số buổi học theo quy định (01 

buổi) P. CTSV sẽ không nhận bài thu hoạch) 


