
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                          CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      ----------------------------                   ----------------------------------- 
Số: 197/KMT&TNTN             Cần Thơ, ngày 30 tháng 7  năm 2018 
V/v sinh hoạt và lao động đầu năm học 2018-2019 
cho sinh viên khóa 40, 41, 42, 43 và sinh viên trong  
khung thời gian tối đa đào tạo. 
 

KẾ HOẠCH  
SINH HOẠT VÀ LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM, ĐẦU KHÓA HỌC  

 NĂM HỌC 2018 - 2019  
 
   Kính gởi: CÁC ĐƠN VỊ TRONG KHOA 
     CÁC CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ SINH VIÊN 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân 
học sinh, sinh viên" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2018-2019; căn cứ điều kiện 
thực tế của Trường, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu 
khóa học nhằm giúp sinh viên (SV) khóa cũ và khóa mới nắm bắt phương hướng nhiệm vụ 
năm học 2018-2019, những thông tin cần thiết trong quá trình học tập,  rèn luyện và thực hiện 
“Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên”. Ban Chủ Nhiệm Khoa Môi trường & TNTN 
yêu cầu CBVC và sinh viên Khoa Môi trường & TNTN thực hiện tốt các việc sau đây: 

1. Các cố vấn học tập (CVHT) và toàn thể sinh viên đang học tại Khoa bắt buộc phải 
có mặt đầy đủ trong suốt các buổi sinh hoạt và lao động. 

2. CVHT, Đoàn Khoa chịu trách nhiệm tổ chức điểm danh sinh viên theo từng 
buổi sinh hoạt. Sinh viên vắng mặt không lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện HK1 
năm 2018-2019.  

3. BCH Đoàn Khoa cử cán bộ trong BCH điều khiển chương trình sinh hoạt trên hội 
trường và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các buổi sinh hoạt, phân công 
lao động, điều động, sắp xếp sinh viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ cho các 
buổi sinh hoạt và lao động. 

4. Ban cán sự và CVHT có trách nhiệm giữ trật tự lớp mình quản lý trong khi dự sinh 
hoạt, đôn đốc sinh viên hoàn thành khối lượng lao động được phân công. 

5. Lãnh đạo các Bộ môn tạo điều kiện để các CVHT, các cán bộ có liên quan tham gia 
đầy đủ các buổi sinh hoạt và lao động. 

6. Văn phòng chuẩn bị các văn bản có liên quan để BCN Khoa sinh hoạt với sinh viên. 
7. Toàn thể CBCC và sinh viên theo dõi kỹ lịch sinh hoạt, lao động để tham dự đầy đủ 

và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. 
Ghi chú:  

 Thời gian và địa điểm cụ thể đối với các buổi lao động đề nghị các lớp theo 
dõi thông báo của Đoàn Thanh Niên Khoa (tại bảng thông báo hoặc trên 
website của Khoa Môi trường & TNTN). 

 Các trường hợp sinh viên vắng mặt không lý do chính đáng sẽ bị trừ điểm rèn 
luyện học kỳ 1 năm 2018-2019. 

 Đề nghị các CVHT đôn đốc sinh viên lớp mình tham gia sinh hoạt và lao 
động đầy đủ. 

       
             P. TRƯỞNG KHOA 

     (Đã ký)  
     

                                                                                                       Nguyễn Xuân Hoàng 



LỊCH SINH HOẠT VÀ LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019 

 

A. LỊCH SINH HOẠT SINH VIÊN KHÓA 40, 41, 42, 43 và sinh viên trong khung 
thời gian tối đa đào tạo 
 

Ngày Sinh hoạt và 
Lao động đầu năm 

Buổi sáng 
Từ 07g30 – 9g30 

Buổi chiều 
 

Buổi tối 
Từ 18g30 – 20g30 

 

3/8/2018 
(nhóm 15) 

 

 
 
 
 
 

 
Sinh hoạt  

Sinh viên khóa 40, 41 và sinh 
viên trong khung thời gian 

tối đa đào tạo 
 

tại Hội trường Rùa – Khu 2 
 

4/8/2018 
(nhóm 16) 

Sinh hoạt  
Sinh viên khóa  42, 43  

 
 

tại Hội trường Rùa – Khu 2 
 

  

Từ 30/7/2018  - 
12/8/2018 

 

 
Thời gian sinh viên tham gia lao động (Đoàn khoa phụ trách phân công) 
Địa điểm và thời gian lao động cụ thể của từng lớp đề nghị sinh viên theo dõi thông 
báo của Đoàn thanh niên có trên website hoặc trên bảng thông báo của Khoa. 
 

 
B. LỊCH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG KHÓA 40, 41, 42 và 43 

 
- Đoàn thanh niên Khoa phối hợp Đoàn thanh niên Trường và Phòng Quản trị-Thiết bị 

lập kế hoạch tổ chức thực hiện và thông báo cho SV biết; thời gian lao động của từng 
nhóm SV do Đoàn Trường và khoa sắp xếp. 

- SV ở KTX ngoài tham gia lao động xây dựng Trường, Khoa còn phải tham gia lao động 
Ký túc xá do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục  
NỘI DUNG SINH HOẠT 

Đối với sinh viên các khóa 40, 41, 42, 43  
và sinh viên trong khung thời gian tối đa đào tạo 

 
- Những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế; phương pháp học tập 

theo học chế tín chỉ, tiến độ học tập theo chương trình toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ 
và rèn luyện của SV... trong đó đặc biệt lưu ý tình hình sinh viên có kết quả học tập kém bị 
cảnh báo học vụ, sinh viên vi phạm quy định đóng học phí, công tác cố vấn học tập  

- Quy định Nếp sống văn hóa học đường và văn hóa trong giao tiếp ứng xử của sinh 
viên; Chuẩn mực đạo đức sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. 

- Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối 
với SV; 

- Tập hợp ý kiến đóng góp của SV, giải đáp những vấn đề thuộc trách nhiệm của khoa 
và báo cáo phản ánh về Trường những vấn đề thuộc trách nhiệm của Trường; 

- Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2018-2019; 
(Đoàn Khoa trình bày). 
 
 
                                                                                                          P.TRƯỞNG KHOA 
                                                                                                                    

                                                                                       (Đã ký)  
 

                                                                                                         Nguyễn Xuân Hoàng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: 

- Đối với khóa mới (K44) sẽ có thông báo kế hoạch sinh hoạt và lao động riêng 
- Đề nghị tham khảo thêm kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm chung của Trường. 
- Kế hoạch của Khoa và Trường có đăng trên website của Khoa, bảng thông báo Khoa và 

tại website của phòng Công tác sinh viên.                                                         


