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BQ GrAoD1)C vA BAo TAO
TRUONGD~ HQC BAcH KHOA HA NOI

S6: 95 !KH-BHBK-CTCT&CTSV

CONG HOA.xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl! do - H~nh philC

Ha N(ji, ngay~j. thong .1.~nam 2016

KE HOACH VA PHAN CONG NHIEM VU
TO CHUC Den THO~I GIUA LANH D~OTRlrONG

VOl SINH VIENTRUONG D~I HQC BACH KHOA HA N(H
NAM HQC 2016- 2017

I. Muc dich
- Tao di~n dan trao d6i true ti~p giira sinh vien voi BGH cung Lanh dao cac dan vi c6

lien quan tren co sa do Nha tnrong c6 th~ hi~u r5 Him tu nguyen vong va giai quyet
kip thai cac moi quan tam cua sinh vien;

- G6p phan thuc hien t6t va hoan thien quy dinh t6 clurc quan ly NM tnrong;

Thirc hien quy ch~ dan chu trong heat dong cua Nha twang;
- G6p phan tang cuong trach nhiern cua sinh vien trong qua trinh hoc tap va thuc hien

t6t nhiem vu cong tac sinh vien ~am hoc 2016-2017.

II. Thi'ri gian, dia di~m tA chirc
1. Thoi gian: Til 8h30 d~n Ilh30, thir 6 ngay 11111/2016

2. Dia di~m: HQi twang C2, Truong B~i hoc Bach khoa Ha NQi

III. NQi dung d6i thoai
NQi dung d6i tho~i ,bao g6m cac nh6m v§.nd~ sau:

1. Nhom y ki~n v~ ta chuc thl!c hi~n dilO t~o va NCKH clla sinh vien
- Quy ch~ dao t~o, nQi dung chuang trinh dao t~o, ch§.t lUQ'ngdao t~o, c6 v§.n hoc t~p,

xu ly di~m, dang ky mon hoc, V.v;

- T6 chuc thvc hi~n NCKH cua sinh vien.

2. Nhom y ki~n v~ CO's6' v~t ch§t phl}.c Vl}.dao t~o

- Giang duang (trang thi~t bi giang d~y, am thanh, anh sang, v.v), M th6ng thong tin
cho sinh vien, thu vi~n;

Co sa'v~t ch§.t ph\lc V\l giang d~y cac mon giao d\lc th~ ch§.t (san v~n dQng, nM thi
d§.u, b~ boi, ... )

3. Nhom y ki~n v~ h6 trg sinh vien
- Ch~ dQchinh sach cho sinh vien;

- Hoc phi, hoc b6ng, huang nghi~p, vi~c lam;

- Giai quy~t thu t\lChanh chinh cho sinh vien;

- Cong tac khen thuOng, k5' lu~t sinh vien;

- Dich V\lva moi truang trong khu ky tilc xa cua sinh vien;
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- Co sa v~t ch~t phuc vu hoat dong th~ thao van h6a;

- Cong tac kham, chua benh cho sinh vien;

- An ninh trat tv trong khu vue Truong.

4. Nhorn y ki~n v~ hoat G<)ng cua Doan TN va H<)i sinh vien.

- Cac phong trao heat dong cua Dean TN va t5 chirc hoat dong trong dieu kien sinh
vien hoc t~p thea hoc che tin chi;

- Danh gia va y kien v~ t5 chirc heat dong cua HQi SV;

- Cong tac phat trien Dang trong sinh vien.

IV. Phan cong nhiem vl,l cac Goonvi

1. Phong CTCT &QLSV
- Truong phong CTCT &CTSV la Uy vien thuong true Ban t5 chirc cua buoi d6i

thoai;

Xay dung k~ hoach chuan bi, dilu moi trien khai t5 clnrc l~y y kien sinh vien v~ hoat
dong cua Nha tnrong trong nam qua;

- Tuyen truy~n, ph5 bi~n cho SV v~ bu5i, d6i tho~i; dilu m6i thu th~p y ki~n va cau
hoi d~ xueit cua sinh vien d6i v6i,Nha truOng;

- T5rig hop Y ki~n chung cua sinh vien va chuy~n cac dan vi lien quan chu~n bi tra
loi t~i bu5i d6i tho~i; chu~n bi bao cao t5ng hop cac ki~n nghi d~ xu~t cua sinh vien
d~ trinh Hi~u truang;

- Chu~n bi nhUng vein d~ tra loi v~ cong tac SV, ch~ dQ chinh sach cho SV, thu t\lC
hanh chinh d6i v6i SV, hoc b5ng, ch~ dQthu hoc phi, cac phi lien quan khac;

- Chu~n bi tai li~u, thong tin d~ tra Wi sinh vien cac v~n d~ lien quan d~n cong tac c6
v~n hoc t~p, danh gia di~m ren luy~n sinh vien;

- Ph6i hop v6i cac dan vi d~ chu~n bi nQi dung chi ti~t cua bu5i d6i tho~i;

2. Cac Vi~n GaO t~o

- T5ng hop y ki~n cua sinh vien thong qua dQi ngu can bQ QLLSV va l~p danh sach
d~i di~n lap sinh vien do Vi~n quan ly (m6i lap 2 sinh vien) gui v~ Phong
CTCT&CTSV trU'(tc llhOO ngay 0911112016

- D~i di~n lanh d~o Vi~n tham gia bu5i d6i tho~i va giai dap cac v~n d~ C\l th~ t~i
Vi~n: cong tac CVHT va quan ly lap SV, cong tac giang d~y va h6 trQ' sinh vien
nghien Clru khoa hoc, giai quy~t thu t\lC, h5 sa, gi~y to cho sinh vien, cong tac cvu
sinh vien, v.v.

3. Phong Dao t~o D~i hQc
- Ph6i hop v6i Phong CTCT &CTSV dua thong tin bu5i d6i tho~i len trang h~ th6ng

thong tin dao t~o (SIS);

- D~i di~n lanh d~o phong tham gia bu5i d6i tho~i va giai dap cac v~n d~ lien quan
d~n quy dinh hoc t~p thea tin chi, dang ky hoc t~p, lich hoc, lich thi, xac nh~n bang
di~m, xet t6t nghi~p, xet thoi hoc, va cong tac CVHT cho SV nam thu nh~t.

4. Phong K~ ho~ch - Tai v\I
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- D<;1idien lanh dao Phong tham gia buoi d6i thoai va giai dap cac v~n d~ v~ chuyen
ti~n hoc bong, h6 tro ch~ d9 chinh sach cho SV.

5. Trung tam Dam bao ch§t lirong

- D<;1idien lanh dao Trung tam tham gia buoi d6i thoai va giai dap cac v~n d~ lien
quan d~n kiern dinh chuang trinh, va ch§.t luong giang day.

6. Phong Khoa hoc va Cong ngh~

- D<;1idien lanh dao Phong tham gia buoi d6i thoai va giai dap cac v~n d~ lien quan
d~n heat dong NCKH cua sinh vien, giai thuong sinh vien NCKH, h6 tro cho cac
CLB sinh vien NCKH.

7. PhongQuan tr]
- D<;1idien lanh dao Phong tham gia bu6i d6i thoai va giai dap cac van d~ lien quan

d~n giang dirong: phong hoc, ban ghe, nu6c, v~ sinh, muQ'll va tra thi~t bi giang d<;1Y·

8. Phong Thi~t bi

- Phan cong can b9 tn,rc di~n, dam bao ngu6n di~n 6n dinh cho bu6i d6i tho<;li;
- D<;1idi~n lanh d<;1oPhong tham gia bu6i d6i tho<;1iva gi,h dap cac v~n d~ lierr quan

d~n C(JSo' v~t ch~t phl,lCVl,lhQc t~p (thi nghi~m, thvc hanh).

9. Trung tam Ky hic xa

- D<;1idi~n lanh d<;1oTrung tam tham gia bu6i d6i thO<;1iva giai dap cac v~n d~ lien
quan d~n di~u ki~n sinh hO(;1t,an ninh, an a t<;1ik:9"ruc xa.

10. Trung tam ph\lc V\l Bach khoa

- D<;1idi~n lanh d<;1oTrung tam tham gia bu6i d6i th~<;1iva giai dap cac v~n d~ lien
quan vi~c trong gifr xe d<;1p,xe may va cac dich Yl,lan u6ng cho SV trong khuon
vien TruOng.

11. Trung Him Th~ thao Van hoa

- D<;1idi~n lanh d<;loTrung tam tham gia bu6i d6i tho<;1iva giai dap cac v~n d~ lien
quan d~n C(Js6 v~t ch§.t phl,lc Vl,ldao t<;10GDTC va cac hO<;1td9ng th~ thao, van h6a
Clla Sv.

12. Th U' vi~n

- D<;1idi~n-lanh d?o Thu vi~n tham gia bu6i d6i tho<;1iva giili dap cac v~n d~ lien quan
d~n ph1,lcV1,lmuQ'll tra tai li~u, giao trinh, moi truOng va chiit lUQ'llgph1,lcV1,lt<;1icae
phong dQc clla SV t<;1iTV.

13. Trung Him M~ng thong tin

- D<;1idi~n lanh d<;1oTrung tam tham gia bu6i d6i thO<;1iva giai dap cac v§.n d~ lien
quan d~n C(Js6 h<;1t~ng v~ m<;1ng,M th6ng thong tin sinh vien (website, email).

14. Phong bao v~

- Chiu trach nhi~m dam bao tr~t tv va an toan cho bu6i d6i tho<;1i:phan cong 04 can
b9 tn,rc H9i truOng C2, dam bao thanh ph~n tham d\l' bu6i d6i tho<;1ithea dung quy
dinh.
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- Dai dien lanh dao Phong tharn gia bu6i d5i thoai va giai dap cac vfin d@lien quan
darn bao an ninh tr~t tu trong khu V\IC tnrong.

15. Doan Thanh nien, HQi Sinh vien
- Ph5i hQ'Pvoi Phong CTCT &CTSV thong tin, tuyen truyen v@buoi d5i thoai;

- Doan TN c6 van ban huang dan cac lien chi doan chi dao cac chi doan phoi hQ'P
trong cong tac t6 chirc lfiy y kien dong g6p cua SV thea kenh cua Dean TN va giri
cho Ph6ng CTCT&CTSV truirc 11hOO ngay 0911112016

- Hoi SV c6 van ban huang dan cac lien chi Hoi chi dao cac chi Hoi ph5i hQ'Ptrong
cong tac t6 chirc lfiy y kien dong g6p cua SV thea kenh cua Hoi SV va giri cho
Phong CTCT&CTSV truac 11hOO ngay 0911112016

- Doan TN l~p danh sach dai dien lap SV nam thir nh~t (rn6i lap 2 sinh vien) tharn du
buoi d5i thoai va chuyen cho Phong CTCT&CTSV truac 11hOO ngay 09111/2016

- Dai dien lanh d<;loDoan TN va H<)iSV tharn gia ~u6i d5i tho~i va giai dap cac vfin
d@v@cong tac QLLSV narn thil nhfit, ho~t d<)ngDoan, H<)iva cong tac phM tri~n
Dang trong sinh vien.

D~ bu6i d5i tho~i giua lanh d~o Nha truang va sinh vien dUQ"chi~u qua, Ban Giarn
hi~u d@nghi lanh d~o cac dan vi lien quan chu~n bi t5t cac n<)idung thea k~ho~ch da
phan congo

Tran tn;mg cam an.

l5\"H~$UTRUONG ~NO'inhi)n:
- Hi~u tTU6ngva eae Ph6 Hi~u tTU6ng;
- Cae Vien dao tao;
- Phong ~a Trung tam li~n quan;
- Luu: HCTH, CTCT&CTSV.

PHD HI~UTONG

pas. fJ~ ~ !l!ttrm:J
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Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo với sinh viên Trường ĐHBK Hà 
Nội Năm học 2016-2017  

https://www.hust.edu.vn/thong-bao1/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/thong-bao-
ve-viec-to-chuc-oi-thoai-giua-lanh-ao-voi-sinh-vien-truong-hbk-ha-noi-nam-hoc-2016-
2017?inheritRedirect=false  

 

Để tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường một cách 
dân chủ và trách nhiệm cũng như góp phần giúp Nhà trường nắm bắt được tâm tư, 
nguyện vọng và giải quyết kịp thời các vấn đề mà sinh viên quan tâm, Nhà trường dự 
kiến sẽ tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên các 
lớp. Kế hoạch buổi đối thoại dự kiến như sau: 

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 thứ 6, ngày 11/11/2016. 
2. Địa điểm: Hội trường C2, Trường ĐHBK Hà Nội. 
3. Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp. 

Để buổi đối thoại được thực hiện tốt, các vấn đề trao đổi không bị trùng lặp, cũng 
như tạo điều kiện cho các bạn sinh viên không thể tham dự vẫn có thể gửi ý kiến của 
mình, Nhà trường đề nghị các bạn sinh viên chuẩn bị câu hỏi và gửi về Ban tổ chức 
theo một trong các kênh sau: 

• Thông qua cán bộ quản lý lớp sinh viên; 
• Thông qua đại diện lớp dự buổi đối thoại; 
• Gửi câu hỏi trực tiếp qua đường link sau: https://goo.gl/C1WulN 

Kết thúc buổi đối thoại, Nhà trường sẽ tổng kết tóm tắt nội dung buổi đối thoại và 
công bố công khai các nội dung trên lên website của Trường cho toàn thể sinh viên 
biết. 

PHÒNG CTCT&CTSV 

https://www.facebook.com/ctsv.hust.edu.vn/ 

  



Năm học 2018-2019 

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=33241 

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm 
học 2018-2019 

 

Để tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường một cách dân chủ 
và trách nhiệm cũng như góp phần giúp Nhà trường nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và 
giải quyết kịp thời các vấn đề mà sinh viên quan tâm, Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức buổi 
đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên các lớp. Kế hoạch buổi đối thoại 
dự kiến như sau: 

1. Thời gian: Từ 18h00 đến 22h00 thứ 4, ngày 19/12/2018. 
2. Địa điểm: Hội trường C2, Trường ĐHBK Hà Nội. 
3. Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp. 

Để buổi đối thoại được thực hiện tốt, các vấn đề trao đổi không bị trùng lặp, cũng như tạo 
điều kiện cho các bạn sinh viên không thể tham dự vẫn có thể gửi ý kiến của mình, Nhà 
trường đề nghị các bạn sinh viên chuẩn bị câu hỏi và gửi về Ban tổ chức trước 16h30 thứ 6, 
ngày 10/12/2018 theo một trong các kênh sau: 

• Thông qua đại diện lớp dự buổi đối thoại; 
• Thông qua Văn phòng Hội sinh viên Trường; 

Gửi câu hỏi trực tiếp: https://docs.google.com/forms/d/11A9BUsFbq4xfQDixMkjw482Q-
5MXAUEUKPDRXZPFGz4/viewform?edit_requested=true  

  
Kết thúc buổi đối thoại, Nhà trường sẽ tổng kết tóm tắt nội dung buổi đối thoại và công bố 
công khai các nội dung trên lên website của Trường cho toàn thể sinh viên biết. 

 


