NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP THÁNG 11
(Ban hành kèm theo thông báo số 207/TB-ĐHNL ngày 02 tháng 11 năm 2015)
1. Sinh viên phải chấp hành nghiêm túc nội quy (gửi kèm theo) về Quy định đối với sinh viên khi
đến trường (thông báo 191/TB-ĐHNL ngày 16/10/2015). Chung tay xây dựng cảnh quan nhà
trường Xanh - Sạch - Đẹp; môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại. Những trường hợp bị
mất, hỏng bảng tên, thẻ sinh viên thì phải đến phòng CTSV đăng ký làm lại;
2. Toàn thể sinh viên ra sức thi đua trong học tập và rèn luyện để chào mừng ngày Hiến chương
Nhà giáo Việt Nam 20-11;
3. Các lớp (có danh sách đi kèm) lập file Cư trú theo mẫu gửi kèm nội dung sinh hoạt lớp tháng
9/2015 gửi về Phòng CTSV theo địa chỉ: ctsv@huaf.edu.vn; Triển khai thông báo học bổng
Happel (có thông báo kèm theo);
4. Khóa 49 tiến hành thu sổ cư trú của sinh viên, BCS nộp sổ theo lớp lên Phòng CTSV trong
thời gian : 25-27/11/2015 (lưu ý: phải kèm theo danh sách sinh viên chưa nộp);
5. Các lớp cuối khóa (hệ Đại học Khóa 46, hệ Cao đẳng Khóa 47, lớp: TY45, CNTP45) thông
báo cho sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT (có danh sách kèm theo) nộp bổ sung
trong thời gian: 12-30/11/2015.
6. BCS các lớp đến nhận thẻ Bảo hiểm thân thể cho các sinh viên trong lớp tại Phòng CTSV
trong thời gian: 23-27/11/2015. Cập nhật thông tin liên lạc của Ban cán sự lớp lên phòng
CTSV; Triển khai thông báo thu BHYT đợt 2 của nhà trường (có kèm theo);
7. Các lớp thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng
viên trong học kỳ I năm học 2015 - 2016 (theo Thông báo số 204/TB-ĐHNL ngày
30/10/2015); Một số lớp sẽ được lựa chọn để thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của người
học ngay trong buổi sinh hoạt lớp về hoạt động giảng dạy của giảng viên đối với một số học
phần trong học kỳ II năm học 2014 - 2015
8. Các lớp hướng dẫn sinh viên thực hiện quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013
của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc
thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (có hướng dẫn đi kèm thông báo);
9. Các lớp thực hiện tuyên truyền việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết theo
công văn số 4888/BGDĐT-CTHSSV ngày 22/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phổ biến
tinh thần triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì
tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2015 theo công văn số 5591/BGDĐT-CTHSSV ngày
28/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
10. BCS lớp lưu ý tham gia sinh hoạt ngoại khóa về nội dung: Phòng chống tác hại Ma túy học
đường; Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên; Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLGD; dự
kiến sẽ tổ chức vào sáng ngày 22/11/2015 (sẽ có thông báo triệu tập sau);

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

