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UBND TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

 

Số:  67/TB-CNTĐ-SV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tp. Thủ Đức, ngày 11 tháng 9 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO  

V/v tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân - HSSV 

năm học 2021 - 2022 

 
 

 Căn cứ kế hoạch số 66/KH-CNTĐ-SV ngày 10/9/2021 của trường Cao đẳng Công nghệ 

Thủ Đức về việc tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2021 - 2022; 

 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo về việc tổ chức tuần lễ sinh hoạt công 

dân – HSSV, năm học 2021 - 2022, như sau:  

I. Đối tượng, nội dung, lịch sinh hoạt công dân 

1. Sinh viên bậc Cao đẳng và học sinh bậc Trung cấp khoá 2021:  

a. Nội dung: 

- Nội dung 1: Chào mừng tân HSSV (Thư chúc mừng của Hiệu trưởng sẽ được đăng 

tải trên Website của nhà trường và được gởi qua tài khoản cá nhân HSSV). 

- Nội dung 2: Phổ biến quy chế đào tạo, quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học; 

hướng dẫn học trực tuyến. 

- Nội dung 3: Phổ biến quy chế, nội dung công tác HSSV năm học 2021 – 2022. 

(Nội dung 2,3: HSSV theo dõi chương trình Livestream lúc 09h00 – 11h00 thứ hai 

ngày 20/9/2021 trên fanpage “Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức – TDC”, 

fanpage “Tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức – TDC”; fanpage của 

các khoa; fanpage/group khác do nhà trường quản lý). 

- Nội dung 4: Lãnh đạo Khoa, Cố vấn học tập gặp gỡ, giao lưu tân HSSV: giới thiệu 

chương trình đào tạo, định hướng ngành nghề, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. 

(Nội dung 4: HSSV tham gia sinh hoạt qua ứng dụng Google Meet, theo đúng lịch 

nhà trường sắp xếp). 

- Nội dung 5: Chuyên đề về an ninh trường học: phổ biến luật an ninh mạng; định 

hướng công tác tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, phòng 

chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (HSSV tự nghiên cứu tài liệu). 

- Nội dung 6: Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, các nội 

dung giáo dục kiến thức về gia đình, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức 

khỏe tình dục và các dịch bệnh khác (HSSV tự nghiên cứu tài liệu/hình 

ảnh/clip/video). 

- Nội dung 7: Báo cáo về chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên 

trường học năm học 2021-2022 (HSSV tự nghiên cứu tài liệu/hình ảnh/clip/video). 
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b. Lịch chi tiết 

HSSV khóa 2021 tham gia đầy đủ từ nội dung 1 đến nội dung 7 theo các hình thức 

(Livestream, sinh hoạt qua ứng dụng Google Meet và tự nghiên cứu tài liệu) 

 Chào mừng tân HSSV (Thư chúc mừng của Hiệu trưởng sẽ được đăng tải 

trên Website của nhà trường và được gởi qua tài khoản cá nhân HSSV – nội 

dung 1) 

 Chương trình Livestream (nội dung 2, 3):  

 Đối tượng: Tất cả HSSV khóa 2021. 

 Thời gian: Vào lúc 09h00 đến 11h00 thứ hai ngày 20/9/2021 trên 

fanpage “Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức – TDC”, fanpage 

“Tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức – TDC”; fanpage của 

các khoa; fanpage/group khác do nhà trường quản lý. Nhà trường sẽ có 

thông tin cụ thể về các fanpage và gởi link cho HSSV tham gia chương 

trình livestream qua tài khoản cá nhân từng HSSV và đăng trên trang 

online.tdc.edu.vn, chậm nhất vào ngày 18/9/2021. 

 Chương trình sinh hoạt qua ứng dụng Google Meet (nội dung 4): 

 Đối tượng: HSSV khóa 2021 được chia nhóm nhỏ, theo lớp, theo khoa. 

 Lịch sinh hoạt: Nhà trường sẽ gởi mã (link liên kết) cho HSSV tham gia 

sinh hoạt trực tuyến Google Meet qua tài khoản cá nhân từng HSSV và 

đăng trên trang online.tdc.edu.vn, chậm nhất vào ngày 18/9/2021. 
 

Stt Chia nhóm Ngày Giờ 
Ghi 

chú 

I. HSSV Khoa Cơ khí Ô tô 

1 
Lớp CD21OT1-2-3-4 

Lớp CT21OT1 

Thứ 3 

Ngày 

21/9/2021 

7h30 - 8h30   

2 Lớp CD21OT5-6-7-8 9h00 - 10h00   

3 Lớp CD21OT9-10-11-12 10h30 - 11h30   

4 Lớp CD21OT13-14-15-16 13h30 - 14h30   

5 Lớp CD21OT17-18-19-20-21 15h00 - 16h00  

II.  HSSV Khoa Tiếng Hàn 

1 Lớp CD21TH1-2-3-4 

Thứ 4 

Ngày 

22/9/2021 

7h30 - 9h30   

III. HSSV Khoa Du lịch 

1 
Lớp CD21LH1-2 

Lớp CD21KS1-2 Thứ 5 

Ngày 

23/9/2021 

7h30 - 9h00   

2 
Lớp CD21NH1-2 

Lớp CT21DN1 
9h30 - 11h00   
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IV. HSSV Khoa Điện - Điện tử 

1 
Lớp CD21DD1-2-3 

Lớp CD21DT1 Thứ 5 

Ngày 

23/9/2021 

7h30 - 9h00   

2 

Lớp CD21DC1-2-3 

Lớp CD21DN1 

Lớp CT21DD1 

9h30 - 11h00   

V. HSSV Khoa Công nghệ tự động 

1 
Lớp CD21DK1-2 

Lớp CD21CD1 

Thứ 5 

Ngày 

23/9/2021 

13h30 - 15h30   

VI. HSSV Khoa Tài chính kế toán 

1 Lớp CD21KT1-2-3-4 Thứ 5 

Ngày 

23/9/2021 

13h30 -15h00   

2 Lớp CD21TC1 15h30 - 17h00   

VII. HSSV Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

1 
Lớp CD21CK1-2-3-4 

Lớp CD21CT1 

Thứ 6 

Ngày 

24/9/2021 

13h30 - 15h30   

VIII. HSSV Khoa Tiếng Anh 

1 CD21TN1-2 Thứ 7 

Ngày 

25/9/2021 

7h30 - 9h30   

2 CD21TA1-2-3-4 9h30 - 11h30   

IX. HSSV Khoa Quản trị kinh doanh 

1 
Lớp CD21LG1-2-3 

Lớp CD21QS1 Thứ 7 

Ngày 

25/9/2021 

7h30 - 9h00   

2 Lớp CD21QT1-2-3-4 9h30 - 11h00   

3 
Lớp CD21QT5-6 

Lớp CD21KD1-2 
13h30 - 15h00   

X. HSSV Khoa Công nghệ thông tin 

1 Lớp CD21DH1-2-3-4 

Chủ nhật 

Ngày 

26/9/2021 

7h30 - 9h00   

2 
Lớp CD21TM1 

Lớp CD21TT1-2-3 
9h30 - 11h00   

3 Lớp CD21TT4-5-6 13h30 - 15h00   

4 Lớp CD21TT7-8-9 15h30 - 17h00   
 

 Tự nghiên cứu tài liệu (nội dung 5, 6, 7) 

 Tất cả các tài liệu liên quan sẽ được tổng hợp, đăng tải trên Website của 

trường http://tdc.edu.vn và trang thông tin HSSV http://online.tdc.edu.vn; 

đồng thời sẽ được gởi link tham khảo thông qua tài khoản cá nhân của 

HSSV vào ngày 21/9/2021. 

 HSSV tự nghiên cứu tài liệu để phục vụ công tác học tập, rèn luyện trong 

năm học 2021 – 2022; đồng thời để làm bài thu hoạch chương trình sinh 

hoạt công dân năm học 2021 – 2022. 

http://tdc.edu.vn/
http://online.tdc.edu.vn/
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2. Sinh viên bậc Cao đẳng khoá 2020:  

a. Nội dung: 

- Nội dung 1: Tóm tắt một số nhiệm vụ trọng tâm cho HSSV năm học 2021 - 2022; 

định hướng học tập, rèn luyện cho SV năm thứ 2 (HSSV tự nghiên cứu tài liệu). 

- Nội dung 2: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử (HSSV tham gia chương trình; 120 

phút/chuyên đề; tổ chức trong năm học 2021 – 2022 – sẽ có thông báo sau). 

- Nội dung 3: Thông tin thị trường lao động; tác phong công nghiệp, hành trang sinh 

viên trong thời đại công nghiệp 4.0 (HSSV tham gia chương trình; 120 

phút/chuyên đề; tổ chức trong năm học 2021 – 2022 – sẽ có thông báo sau). 

b. Lịch sinh hoạt: HSSV tự nghiên cứu tài liệu của nội dung 1 từ ngày 20/9 đến ngày 

26/9/2021. 

 

3. Sinh viên bậc Cao đẳng khoá 2019 và học sinh bậc Trung cấp khóa 2020; HSSV các 

khóa trước còn học tại trường: 

a. Nội dung: 

- Nội dung 1: Tóm tắt một số nhiệm vụ trọng tâm cho HSSV năm học 2021 - 2022; 

định hướng hành trang cho SV sắp tốt nghiệp (HSSV tự nghiên cứu tài liệu). 

- Nội dung 2: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc (HSSV tham gia chương 

trình; 120 phút/chuyên đề; tổ chức trong năm học 2021 – 2022 – sẽ có thông báo 

sau). 

b. Lịch sinh hoạt: HSSV tự nghiên cứu tài liệu của nội dung 1 từ ngày 20/9 đến ngày 

26/9/2021. 

II. Các quy định trong tuần lễ sinh hoạt công dân - HSSV 

- Sinh hoạt công dân là chương trình bắt buộc. Yêu cầu HSSV tham gia đầy đủ các 

nội dung và hình thức học tập theo từng khóa theo lịch đã công bố. 

- HSSV phải làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân năm học 2021 – 2022 (sẽ có thông 

báo sau) để được cộng điểm rèn luyện cho học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2021 - 

2022. Trường hợp HSSV không đạt từ 5 điểm trở lên bài thu hoạch sinh hoạt công 

dân sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở cả 2 học kỳ trong năm học 2021 - 2022.  

 

 Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Công tác Chính trị - HSSV (Phòng A002) hoặc gọi số 

028.22158640 để được giải đáp, hỗ trợ. 

 

 Đề nghị HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo trên. 

     

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

  TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HSSV 

                                                                    

   (Đã ký) 

  Nguyễn Thị Diễm Ý 

Nơi nhận: 
- BGH (để BC); 

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp); 

- Khoa, CVHT (để phối hợp); 

- HSSV các khoá (để thực hiện); 

- Website, bảng tin; 

- Lưu VP. 


