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KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị HSSV” năm học 2018 - 2019 

 

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường 

cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ công văn số 1619/TCGDNN-NG ngày 17 tháng 7 năm 2018 của 

Tổng cục dạy nghề về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, giảng 

viên các trường trung cấp, cao đẳng và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 

2018. 

Căn cứ công văn số 1531/SLĐTBXH - DN ngày 01 tháng 8 năm 2018 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho 

giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng và sinh hoạt chính trị đầu 

khóa cho HSSV năm 2018. 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Y tế 

Bình Thuận triển khai Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị cho học sinh, sinh 

viên (HSSV) cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân 

thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy 

định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; 

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, nhiệm vụ của người học nhằm đáp 

ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện, các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề và nhu 

cầu của xã hội, yêu trường, yêu nghề. 

 Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị HSSV” năm học 2018 - 2019 phải 

được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; Có thảo luận, đối 

thoại, đánh giá cuối đợt học. 

 



II. NỘI DUNG 

1. Chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa (Dành cho sinh viên Cao 

đẳng điều dưỡng 11, Cao đẳng Dược 2 và Y sỹ đa khoa 31). 

Buổi                 Nội dung 
Thời 

gian 
Thực hiện 

1

   1 

1 

1 

     Học tập về quy chế HSSV; quy chế đánh 

giá kết quả rèn luyện; giới thiệu chính sách 

miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

đối với HSSV; thông tin về chính sách tín 

dụng  HSSV; chính sách học bổng khuyến 

khích học nghề và các quy định khác 

 

 

5 tiết 

 

 

Phòng CTSV 

2        2 

    Pháp luật về phòng, chống tội phạm và 

các TNXH, phòng chống HIV/AIDS; 

Phòng, chống tác hại của trò chơi trực 

tuyến có nội dung bạo lực và không lành 

mạnh; Pháp luật về ATGT, An ninh chính 

trị… 

 

5 tiết 

 

Phòng 

PA 83 CA Tỉnh 

3

   3 

     Nội dung liên quan tới Chương trình đào 

tạo, qui trình thủ tục bảo lưu; các chương 

trình đào tạo tại trường; 

2tiết Phòng Đào tạo 

4

   4 
     Các qui chế Thi, kiểm tra, xét lên lớp 2tiết TTKHKĐ CL 

 

5

   5 

5 

     Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 

thao, y tế trường học, Cử Ban cán sự lớp, 

Ban chấp hành chi đoàn Hướng dẫn, phân 

công hoạt động của ban cán sự lớp, Ban 

chấp hành chi đoàn. Hướng dẫn học sinh về 

các biểu mẫu, phòng ban, khoa Trung tâm, 

sinh viên viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt 

đầu khóa học. 

 

 

03 tiết 

 

 

Phòng CTSV 

Ghi chú: Ban Quản lý KTX chủ động bố trí lịch sinh hoạt tại đơn vị mình 

cho HSSV khóa mới đăng ký vào ở . 



2. Chương trình sinh hoạt chính trị giữa khóa 

- Đối tượng: Sinh viên năm 2 và 3 

  Buổi                 Nội dung 
Thời 

gian 
Thực hiện 

 

 

     1 

     QĐ đánh giá KQRL sinh viên, quản lý 

SV; chế độ chính sách mới, BHYT, BHTT 

đối với SV; Tín dụng SV và trách nhiệm 

hoàn vốn đối với SV đã vay vốn đi học. 

     Chương trình khởi nghiệp cho SV, Ngày 

hội việc làm, thông tin việc làm thêm. 

 

 

      4 tiết 

 

 

   Phòng CTCTHSSV 

 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên 

– Thường trực Ban tổ chức. 

 – Chịu trách nhiệm tham mưu đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các 

đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai đợt học tập này. 

– Căn cứ Kế hoạch này xây dựng lịch học cụ thể cho từng lớp trình BGH phê 

duyệt. 

– Phụ trách mời báo cáo viên, gửi Kế hoạch và Lịch tuần “Tuần sinh hoạt 

chính trị cho HSSV” đến các Báo cáo viên và các đơn vị liên quan. 

– Chịu trách nhiệm điểm danh, ổn định lớp học quán triệt mục đích, yêu cầu, 

quy định của đợt học, thông báo nội dung, giới thiệu Báo cáo viên. 

 – Soạn thảo câu hỏi và triển khai tới học sinh, sinh viên viết bài thu hoạch. 

– Đưa kết quả học Tuần Sinh hoạt định hướng vào nội dung đánh giá kết quả 

rèn luyện sinh viên và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2018 - 2019. 

2. Phòng Quản lý đào tạo - NCKH 

– Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên xây dựng nội dung, thời gian sinh 

hoạt; Phổ biến các nội dung: Kế hoạch đào tạo, Quy chế đào tạo, qui chế … 

– Cung cấp kế hoạch đào tạo, nội dung về qui chế và các nội dung cần phổ 

biến cho học sinh, sinh viên tuần sinh hoạt đầu khóa học: Quy chế đào tạo; Các 

điều kiện để HSSV được học tiếp, được nghỉ học tạm thời, được tạm ngừng học và 



buộc thôi học. 

 – Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách đăng nhập Website của Trường. 

 – Chia thời khóa biểu, hướng dẫn sử dụng và khai thác thông tin, tài liệu tại 

thư viện. 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính 

– Trang trí băng rôn, khẩu hiệu; treo cờ phướng; bố trí Hội trường, âm 

thanh, ánh sáng phục vụ các buổi học, vệ sinh các khu vực ở trường. 

 – Bố trí từ 100 - 150 ghế ở Hội trường A để phục vụ học “Tuần sinh hoạt 

định hướng - HSSV”; 

– Cung cấp nước uống phục vụ Báo cáo viên và HSSV học “Tuần sinh hoạt 

chính trị - HSSV”. 

4. Các Khoa, Trung tâm 

 – Thông báo Lịch học “Tuần sinh hoạt chính trị - HSSV” đến HSSV. 

– Quán triệt, đôn đốc và quản lý HSSV của khoa dự “Tuần sinh hoạt chính 

trị HSSV” đầy đủ, nghiêm túc. 

 – Cử GVCN cùng tham gia Tuần sinh hoạt định hướng đầu khóa học để 

quản lý lớp mình phụ trách. 

–  Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm 

+ Hướng dẫn, phân công hoạt động của Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi 

đoàn 

+ Tư vấn cho sinh viên về công tác học tập và hoạt động trong trường. 

+ Hướng dẫn sinh viên viết bản thu hoạch tuần sinh hoạt đầu khóa học; thu 

bài và gửi về Phòng Công tác sinh viên. 

5. Phòng Tài chính – Kế toán 

Kiểm tra dự toán và thanh toán kinh phí tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị. 

IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO 

Kết thúc “Tuần sinh hoạt chính trị HSSV” năm học 2018 - 2019, Phòng 

Công tác sinh viên có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban 

Giám hiệu và nộp báo cáo về Tổng cục Dạy nghề theo quy định. 

 



Trên đây là một số nội dung chủ yếu của Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

chính trị HSSV” năm học 2018 - 2019. Phòng Công tác sinh viên, các đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 

Nơi nhận:  
– Tổng cục Dạy nghề- Vụ CTHSSV (b/c);  

– Ban Giám hiệu; 

– Phòng CTCT-HSSV (thực hiện); 

– Các phòng, ban, khoa; 

– Lưu: VT, CTCT-HSSV. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Chương 
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