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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
 

Số: 220 /KH-CĐYT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Bình Thuận, ngày  13  tháng 9  năm 2016 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên”   

 năm học 2016 - 2017 

 

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công 

văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV, ngày 08/8/2016 về việc  hướng dẫn tổ chức 

“Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2016 

– 2017, Trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học 

sinh, sinh viên” đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa năm  học 2016-2017 cho học 

sinh, sinh viên, cụ thể như sau: 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin 

cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. 

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

dân - HSSV 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 2016 - 2017, nhiệm vụ của người 

học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội. 

3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2016 - 2017 

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

luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học. 

II/  SỐ LƢỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA 

1. HSSV học tập đầu khóa học: dự kiến 250 HSSV (Năm thứ nhất). 

2. HSSV học tập đầu năm học :            580 HSSV (Năm thứ hai, thứ ba) 

Tổng cộng:            830 HSSV 

III/ NỘI DUNG 

1.Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào 

tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

và Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của 

HSSV trong giai đoạn hiện nay. 
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2. Quán triệt các các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Quyết định số 

410/QĐ-BGDĐT, ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong 

ngành Giáo dục và Công văn số 2623/BGDĐT-CTHSSV ngày 06/6/2016 về 

việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Quyết định 1501/QĐ-TTg 

trong năm học 2016-2017. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần 

thiết liên quan tới HSSV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 

năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật 

Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 

86/2015/QH13; Các quy chế, quy định về đào tạo, về chế độ chính sách, về công 

tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Một số nội dung công tác trọng tâm của 

nhà trường trong năm học 2016 - 2017. 

4. Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển 

của Việt Nam, phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vụ kiện của Philippin 

đối với yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Hình thức và phương pháp 

đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã 

hội, phòng chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật về an toàn giao thông cho HSSV. 

6. Quán triệt, phổ biến các nội dung công tác giáo dục thể chất, các hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Công tác y tế trường học, giáo dục kỹ năng 

sống...; tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế 

bắt buộc. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; công tác thanh niên, thiếu niên 

Chữ thập đỏ gắn với Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh 

niên trường học năm học 2016 - 2017... 

7. Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa khi tham gia hoạt động 

tình nguyện, các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình 

nguyện. 

8. Các nội dung khác liên quan đến các quy định của nhà trường. Nhà 

trường dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV. 

Trên cơ sở nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và tình hình 

thực tế, nhà trường cơ cấu nội dung thành 10 chuyên đề. 

IV/ NỘI DUNG CHI TIẾT 

1. CHƢƠNG TRÌNH ĐẦU KHÓA HỌC: (Dự kiến bắt đầu từ tháng 9 

và kết thúc vào cuối tháng 10) dành cho các khối HSSV mới vào trường 

1.1.  CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC BAN NGÀY: 5 buổi (Buổi 4 tiết). 
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Chuyên 

đề 
Nội dung 

Giảng 

viên 

Số 

tiết 

Chuyên 

đề 1 

Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

và Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo triển khai Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhiệm 

vụ năm học 2016 – 2017. 

Thầy 

Thiện 
4 

Chuyên 

đề 2 

Công tác y tế trường học và các hoạt động văn 

hoá, văn nghệ, thể thao. Chương trình công tác 

Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học 

năm học 2016 - 2017.  

Trạm Y 

tế;Đoàn 

TN 

4 

Chuyên 

đề 3 

 Nội qui, quy chế HSSV, các quy định của nhà 

trường, chế độ chính sách. 

Phòng 

CTCT - 

HSSV 

4 

Chuyên 

đề 4 
 Các quy chế, quy định về đào tạo. 

Phòng 

Đào tạo 
4 

Chuyên 

đề 5 

Triển khai thực hiện Công văn số 2623/BGDĐT-

CTHSSV ngày 06/6/2016 về việc chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục 

thực hiện theo Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh 

niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” 

trong năm học 2016-2017; Hướng dẫn thực hiện 

Quy chế rèn luyện, quy định tác phong, chào cờ, 

trực trường... 

Phòng 

CTCT - 

HSSV 

4 

  

          * Gồm các lớp: 

Số TT              Lớp Tổng số Ghi chú 

1 Cao đẳng điều dưỡng 9AB 80 Chuyên đề 1,2,3,4,5 

2 Y Sỹ 29A 50 Chuyên đề 1,2,3,4,5 

3 Dược sỹ 18AB 120 Chuyên đề 1,2,3,4,5 

1.2. CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC BAN ĐÊM : 3 buổi (buổi 4 tiết). 

Chuyên 

đề 
Nội dung Giảng viên 

Số 

tiết 
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Chuyên 

đề 6 

Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, 

đảo và chiến lược biển của Việt Nam, phán 

quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vụ kiện của 

Philippin đối với yêu sách “đường 9 đoạn” của 

Trung Quốc. Hình thức và phương pháp đấu 

tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

Ban tuyên 

giáo Tỉnh 

Ủy/Bộ đội 

Biên phòng 

tỉnh 

4 

Chuyên 

đề 7 

 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề 

của năm học”  về nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” và 

vận dụng trong ngành Giáo dục 

Đảng bộ 

khối cơ 

quan Tỉnh 

4 

Chuyên 

đề 8 

     Giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, 

tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, 

phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; 

phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử có nội 

dung xấu; về an toàn giao thông. 

Phòng PA 

83 
4 

 * Gồm các lớp: 

Số TT Lớp Tổng số         Ghi chú 

1 Khối Y Sỹ 29, Cao đẳng ĐD 9 120 Chuyên đề 6,7,8 

2  Dược sỹ 18. 120 Chuyên đề 6,7,8 

 

2. CHƢƠNG TRÌNH GIỮA KHÓA HỌC: (Dự kiến trong tháng 9-10 

năm 2016 dành cho Học sinh, sinh viên năm thứ 2,3). 

2.1. CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC BAN NGÀY: 3 buổi (buổi 4 tiết) 

Chuyên đề Nội dung Giảng viên 
Số 

tiết 

Chuyên đề 

3,(5) 

     Bổ sung nội qui, quy chế HSSV, các 

quy định của nhà trường, chế độ chính 

sách, chấm điểm theo Quy chế rèn luyện... 

Phòng CT - 

HSSV 
4 

Chuyên đề 

4 

     Nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; 

     Bổ sung  quy chế, quy định về đào tạo. 

Phòng Đào 

tạo, NCKH 
4 

Chuyên đề 

9 

      Giao tiếp ứng xử trong bệnh viện, Các 

kỹ năng mềm cần thiết cho HSSV; đối 

thoại, trao đổi về cơ hội việc làm... 

Ban GH, 

Phòng CT- 

HSSV 

4 

  

        * Gồm các lớp: 

Số TT Lớp Tổng số Ghi chú 

1 Cao đẳng điều dưỡng 7A 55 Chuyên đề 3,4,9 

2 Cao đẳng điều dưỡng 7B 48 Chuyên đề 3,4,9 
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3 Cao đẳng điều dưỡng 8 45 Chuyên đề 3,4,9 

4 Y sỹ 28AB 79 Chuyên đề 3,4,9 

5 Y sỹ 28CD 66 Chuyên đề 3,4,9 

6 Dược sỹ 17AB 98 Chuyên đề 3,4,9 

7 Dược sỹ 17CD 100 Chuyên đề 3,4,9 

8 Điều dưỡng TC 20 25 Chuyên đề 3,4,9 

9 DS VLVH 14 63 Chuyên đề 3,4,9 

2.2. CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC BAN ĐÊM : 1 buổi (buổi 4 tiết). 

Chuyên 

đề 
Nội dung Giảng viên 

Số 

tiết 

Chuyên 

đề 6 

Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền 

biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, 

phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vụ 

kiện của Philippin đối với yêu sách “đường 

9 đoạn” của Trung Quốc. Hình thức và 

phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền 

biển, đảo Việt Nam. 

Ban tuyên 

giáo Tỉnh 

Ủy/Bộ đội 

Biên phòng 

tỉnh 

4 

         * Gồm các lớp: 

Số TT Lớp Tổng số Ghi chú 

1 Cao đẳng 7AB, CĐ 8 148 Chuyên đề 6 

2 Y sỹ 28ABCD 145 Chuyên đề 6 

3 Dược sỹ 17ABCD 198 Chuyên đề 6 

 

3. CHƢƠNG TRÌNH CUỐI KHÓA HỌC: (Dự kiến trong tháng 4-5 

năm 2017) dành cho khối sắp tốt nghiệp 

3.1. CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC BAN NGÀY: 1 buổi (buổi 4 tiết) 

Chuyên đề Nội dung Giảng viên Số tiết 

Chuyên đề 

10 

Thực trạng, nhu cầu nhân lực ngành y 

tế;  Giới thiệu cơ hội xin việc làm… 

Kỹ năng xin việc. Phong trào Khởi 

nghiệp… 

BGH, Phòng 

CTCTHSSV 
4 

        * Gồm các lớp: 

Số TT Lớp Tổng số Ghi chú 

1 Cao đẳng điều dưỡng 7AB,ĐD20 128 Chuyên đề 10 

2 Y sỹ 28ABCD 145 Chuyên đề 10 

3 Dược sỹ 17ABCD 198 Chuyên đề 10 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám hiệu nhà trường trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức “Tuần sinh 

hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm học 2016 – 2017.  
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2. Phòng Công tác HSSV lên kế hoạch, mời báo cáo viên các chủ đề: Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;Tình hình biên giới Biển; 

Phòng chống Ma túy; các kỹ năng cho sinh viên, cùng với GVCN tham gia quản 

lý HSSV; điểm danh và Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tuần sinh 

hoạt công dân. 

3. Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm báo cáo: 

- Nghị quyết của Đảng, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và 

quốc tế. 

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, quán triệt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp với tình 

hình mới ; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện học tập và 

làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách 

nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay 

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai các nội dung về công tác Đoàn, 

Hội. 

5. Phòng Tổ chức–Hành chính: Chuẩn bị giảng đường, âm thanh, ánh 

sáng, nước uống, máy chiếu, ghế (dự trữ), cho từng buổi học theo đề nghị của 

phòng CTCT-HSSV và in ấn tài liệu. 

6. Phòng Kế toán–Tài chính: Thanh toán giờ giảng được Ban Giám hiệu 

phê duyệt. 

7. Trạm Y tế: Phổ biến công tác Bảo hiểm Y tế, Thân thể, Y tế học đường.  

8. Các Trưởng Khoa: Tổ chức gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu ngành nghề 

đào tạo.  

- Các GVCN theo dõi lớp học và báo cáo số lượng HSSV tham dự từng 

buổi học cho phòng Công tác sinh viên. 

- Phòng CTCT-HSSV tổng hợp báo cáo cho Ban Giám hiệu, Vụ Công tác 

HSSV theo đúng thời gian quy định. 

Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV là chương trình học tập chính khóa, vì 

vậy đề nghị các Phòng, Bộ môn phối hợp triển khai kế hoạch này đến toàn thể 

GV-CBCC được biết và thông báo rộng rãi đến toàn thể HSSV tham gia. 

Cuối đợt sinh hoạt tổ chức cho HSSV thảo luận, viết thu hoạch, nhận giấy 

chứng nhận hoàn thành chương trình sinh hoạt công dân. Đây là một tiêu chí để 

đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên trong các học kỳ, năm học 2016 – 

2017 và các danh hiệu thi đua khác của HSSV. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Phòng, Ban, Khoa; 

- Đoàn Thanh niên; 

- Lưu: VT, CTCT-HSSV. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

Phạm Văn Chƣơng 
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