
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN 

ĐẦU KHÓA 10 

(kèm theo Kế hoạch số 46 /HVTTNVN ngày 16 tháng 9 năm 2021 

 của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) 
 

Học trực tuyến qua Zoom meeting 

Thời gian 

Nội dung 

Ngành, 

ID PASS 

Zoom meeting 
Báo cáo viên Buổi, 

ngày Giờ 

Chiều 

04/10/2021 

14h30 

– 

17h00 

Giới thiệu về ngành học và vị trí việc 

làm (Khung chương trình đào tạo, 

chuẩn đầu ra, cơ hội việc làm…) 

 

Ngành Quan hệ 

công chúng 

P.203 

ID:7775375734 

PASS: 5734 

TS. Lê Anh 

Phương – khoa 

Công tác 

Thanh niên 

Ngành Luật 

P.405 

ID:8607685122 

PASS: 5122 

TS. Võ Khánh 

Linh – Trưởng 

bộ môn Luật, 

khoa Chính trị 

học 

Ngành Xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền 

nhà nước; 

Ngành Quản lý 

Nhà nước 

P.701 

 ID:3770997596 

PASS: 7596 

TS. Đào Thị 

Thanh Thuỷ - 

Trưởng khoa 

Chính trị học 

Ngành Công tác 

Thanh niên 

P.703 

ID:5680642407 

PASS: 2407 

TS. Phạm Thu 

Thuỷ - Phó 

trưởng khoa 

Công tác 

Thanh niên 

Ngành Công tác 

xã hội; 

Ngành Tâm lý học 

P.705 

ID:9558264930 

PASS: 4930 

TS. Phạm Ngọc 

Linh - Trưởng 

khoa Công tác 

xã hội 

TS. Lê Thị 

Thanh Thuỷ - 

Phó trưởng 

khoa Công tác 

xã hội 

TS. Lê Thu 

Hiền - Phó 

trưởng khoa 

Công tác xã hội 



Sáng 

05/10/2021 

08h30 

– 

11h00 

Giới thiệu khái quát về Học viện 

Thanh thiếu niên Việt Nam; Quán 

triệt Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi 

mới căn bản và toàn diện giáo dục và 

đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 

29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội 

nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Giới thiệu về chương trình đào tạo 

chất lượng cao 

Tất cả các ngành 

ID:92660303330 

TS. Nguyễn 

Hải Đăng – 

Giám đốc Học 

viện 

 

Chiều 

05/10/2021 

14h30 

– 

17h00 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

ý thức tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước, phồn 

vinh, hạnh phúc. 

Tất cả các ngành 

ID:92660303330 

TS. Phạm Bá 

Khoa - Khoa 

Công tác 

Thanh niên 

Sáng 

06/10/2021 

08h30 

– 

11h00 

Kế hoạch công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2021. Định 

hướng sinh viên phấn đấu trở thành 

Đảng viên Đảng CS Việt Nam thông 

qua quán triệt hướng dẫn số 01/HD-

ĐUHV ngày 13/6/2016 của Đảng ủy 

Học viện về "Tiêu chuẩn học lớp 

bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 

tiêu chuẩn kết nạp đảng viên của 

Đảng bộ Học viện TTN Việt Nam". 

Chuyên đề “Xây dựng văn hóa 

ứng xử trong trường học” 

Tất cả các ngành 

ID:92660303330 

Đoàn Thanh 

niên Học viện 

Chiều 

06/10/2021 

14h30 

– 

17h00 

Phổ biến Quy chế quản lý sinh 

viên nội trú, ngoại trú. Hướng dẫn 

sinh viên sử dụng giảng đường, 

phương tiện hỗ trợ học tập, hỗ trợ 

chăm sóc sức khỏe. 

Tuyên truyền thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh, Covid - 

19; Các quy định, quy trình bảo 

đảm an toàn trong phòng, chống 

dịch bệnh của Chính phủ, địa 

phương và nhà trường. 

Tất cả các ngành 

ID:92660303330 

Phòng Quản trị 

Học viện 

Sáng 

07/10/2021 

 

08h30 

– 

11h00 

Phổ biến Quy chế đào tạo theo tín 

chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học 

viện Thanh thiếu niên Việt Nam; 

chương trình đào tạo, mục tiêu chuẩn 

Tất cả các ngành 

ID:92660303330 

TS. Trần Thị 

Tuyết Nhung – 

Phó Giám đốc 

Học viện phụ 



đầu ra của các ngành đào tạo, nhiệm 

của người học nhằm đáp ứng yêu cầu 

đào tạo. 

trách đào tạo 

Chiều 

07/10/2021 

14h30 

– 

16h00 

Luật an ninh mạng và các quy định 

của pháp luật về quản lý, khai thác, 

sử dụng thông tin trên internet, mạng 

xã hội. 

Tất cả các ngành 

ID:92660303330 
PA03 

16h15 

– 

17h00 

Sinh viên với hoạt động học tập và 

rèn luyện. Quán triệt các văn bản 

liên quan đến công tác sinh viên: 

Quy chế CTSV; hướng dẫn thực hiện 

chế độ chính sách đối với sinh viên: 

miễn giảm học phí, học bổng,… 

* Triển khai viết báo cáo và thời 

hạn nộp bài thu hoạch tuần sinh 

hoạt công dân đầu khoá. 

Tất cả các ngành 

ID:92660303330 

Phòng Đào tạo 

và Công tác 

sinh viên 

 


