
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

Số:      /CTSV 
V/v: Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo

 Nhà trường với đại biểu sinh viên đại học hệ 

chính quy trong Học kỳ II năm học 2020-2021   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 20    

Kính gửi: - Các Ban chủ nhiệm Khoa/Viện/Bộ môn 

- Toàn thể sinh viên 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2020-2021, Phòng Công tác sinh viên xin 

thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu 

sinh viên (sau đây gọi tắt là Hội nghị đối thoại) trong Học kỳ II năm học 2020-2021 

như sau: 

 1. Tổ chức triển khai Hội nghị đối thoại 

- 19h00 Thứ Bảy ngày 17/04/2021 , lãnh đạo Nhà trường sẽ họp trực tuyến với đại 

diện ban cán sự lớp các lớp Khoá học K65, K64, K63, K62 (lớp trưởng hoặc lớp phó) 

để chỉ đạo triển khai kế hoạch đối thoại các cấp. 

2. Triển khai sinh hoạt Lớp khoá học 

- Từ ngày 18/04 đến 20/04/2021, các lớp khoá học tổ chức sinh hoạt lớp trực 

tuyến để: 

+ Đánh giá tình hình học tập, sinh hoạt của lớp từ đầu năm học tới nay, nêu các 

vấn đề và những kiến nghị, đề xuất giải pháp với Khoa, với Trường; 

+ Cử sinh viên tham gia Hội nghị đối thoại cấp Khoa, cấp Trường (thành phần 

theo quy định tại phụ lục); 

+ Các nội dung khác nếu Chủ nhiệm khoa/Viện/Bộ môn yêu cầu. 

- Kết thúc buổi họp Lớp trưởng tổng hợp Biên bản sinh hoạt lớp Khoá học (theo 

mẫu) và danh sách sinh viên tham gia Hội nghị đối thoại cấp Khoa, Trường rồi gửi về 

các văn phòng Khoa/Viện/Bộ môn trước 16h30’ Thứ Tư ngày 21/04/2021. 

3. Tổ chức Hội nghị đối thoại cấp Khoa 

 - Căn cứ biên bản họp Lớp của các Lớp khoá học thuộc Khoa/Viện/Bộ môn, từ 

ngày 22/04 đến 29/04/2021, các Ban chủ nhiệm Khoa/Viện/Bộ môn tổ chức Hội nghị 

đối thoại cấp Khoa/Viện/Bộ môn (hình thức, thời gian và địa điểm do Khoa/Viện/Bộ 

môn chủ động bố trí) để giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên trong phạm vi và 

quyền hạn của Khoa/Viện/Bộ môn, đồng thời tiếp tục lấy ý kiến thắc mắc của sinh viên 

về các vấn đề liên quan đến Nhà trường. 

- Kết thúc Hội nghị đối thoại cấp Khoa/Viện/Bộ môn, Đại diện lãnh đạo 

Khoa/Viện/Bộ môn tổng hợp biên bản Hội nghị đối thoại cấp Khoa/Viện/Bộ môn và 

danh sách sinh viên dự hội nghị cấp trường cùng các biên bản họp lớp khóa học và gửi 

về Nhà trường (qua phòng Công tác sinh viên) trước 16h30’ ngày 04/05/2021. 

4. Tổ chức Hội nghị đối thoại cấp Trường 

- Hội nghị Đối thoại cấp Trường được tổ chức vào 18h00 Thứ Sáu, ngày 

14/05/2021 tại Giảng đường 3-G3 (thành phần theo quy định tại phụ lục) để giải đáp 

các kiến nghị, thắc mắc của sinh viên liên quan tới các vấn đề do Nhà trường quản lý. 



Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trong năm học 2020-2021. Đề 

nghị các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo đúng hướng dẫn này. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc gì, đề nghị liên hệ với Nhà trường (qua 

phòng Công tác sinh viên  - Phòng 104E3) hoặc qua địa chỉ email ngocan@vnu.edu.vn 

để được giải đáp. 

 

Trân trọng thông báo! 

 

  TL. HIỆU TRƯỞNG 
  KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV 

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 Nơi nhận: 
 - Như kính gửi (để thực hiện); 

 - Hiệu trưởng (để báo cáo); (đã ký) 

 - Lưu: VT, CTSV, NTH.07.  

 

  Nguyễn Ngọc An 

mailto:ngocan@vnu.edu.vn


KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

(kèm theo Công văn số:   /CTSV ngày    /    /20) 

Thời gian/Địa điểm Công việc Thành phần Chỉ đạo Chủ trì/Thực hiện 

19h00, Thứ Bảy, ngày 

17/04/2021 

Họp triển khai với các Lớp trưởng Lớp khóa 

học 

- Đại diện Lãnh đạo phòng ĐT, CTSV, 

ĐTN-HSV 

- Các Lớp trưởng Lớp khóa học 

PHT. Chử Đức Trình 
Đại diện Lãnh đạo 

phòng ĐT, CTSV 

Từ ngày 18/04 đến ngày 

20/04/2021 
Sinh hoạt Lớp khóa học - Các sinh viên trong lớp khóa học Cố vấn học tập 

- Lớp trưởng Lớp khóa học 

- Bí thư chi đoàn 

Trước 16h30’, Thứ Năm, ngày 

21/04/2021 

Lớp trưởng Lớp khóa học nộp bản tổng hợp 

các ý kiến và danh sách sinh viên dự Hội nghị 

đối thoại cấp Khoa, Trường về Văn phòng 

Khoa 

 

Cố vấn học tập 
- Lớp trưởng Lớp khóa học 

- Bí thư chi đoàn 

Từ ngày 22/04 đến ngày 

29/04/2021  

Tổng hợp xong các Biên bản sinh hoạt 

Lớp khóa học 

 
Chủ nhiệm khoa 

Các Chuyên viên 

và Trợ lý của Khoa 

Từ ngày 22/04 đến ngày 

29/04/2021 (hình thức, thời gian 

và địa điểm do Khoa chủ động 

bố trí) 

Hội nghị Đối thoại cấp Khoa 

- Ban Chủ nhiệm khoa 

- Các Chủ nhiệm bộ môn 

- Các Cố vấn học tập 

- Bí thư Liên chi đoàn 

- Các Chuyên viên của Khoa 

- Đại biểu sinh viên (*) 

Chủ nhiệm khoa Ban Chủ nhiệm khoa 

Trước 16h30’, Thứ Ba, ngày 

04/05/2021 

Các Khoa nộp Biên bản đối thoại giữa Lãnh 

đạo Khoa với sinh viên đại học hệ chính quy 

trong khoa, danh sách sinh viên dự hội nghị 

cấp trường và Bản chụp tổng hợp ý kiến từ 

các lớp về Phòng CTSV 

 

Chủ nhiệm khoa 
Các Chuyên viên 

và Trợ lý của Khoa 

18h00, Thứ Sáu ngày 14/05/202. 

 (Giảng đường 3-G3) 
Hội nghị Đối thoại cấp Trường 

- Đại diện Lãnh đạo Khoa/Phòng/Ban/Trung 

tâm 

- Các Cố vấn học tập 

- Bí thư Đoàn trường 

- Các Bí thư Liên chi đoàn 

- Các Chủ nhiệm câu lạc bộ 

- Đại biểu sinh viên (**) 

Ban giám hiệu 
Lãnh đạo Phòng ĐT, CTSV, 

HCQT 

(*) Đại biểu sinh viên dự buổi Đối thoại cấp Khoa gồm: Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, các sinh viên là Đảng viên và 03 đại diện sinh viên của 

mỗi lớp đại học hệ chính quy; ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, Ban chủ nhiệm khoa có thể triệu tập mở rộng thêm các đại biểu sinh viên khác. 

(**) Đại biểu sinh viên dự buổi Đối thoại cấp Trường gồm: Mỗi lớp cử 01 đại diện (Lớp trưởng hoặc Bí thư chi đoàn hoặc sinh viên tiêu biểu của lớp)  

 

 

 

 

 

 


