
21 
 

 

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Phòng Công tác sinh viên 

Phần 1. Tình hình thực hiện kế hoạch HK1 năm học 2020-2021 

1. Những điểm đạt được: 

- Phối hợp Phòng Đào tạo trong công tác nhập học năm học 2020 – 2021 với các hình 

thức xét tuyển thẳng, kết quả kỳ thi điểm đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, kết quả kỳ 

thi THPT và cử tuyển với 210 tân sinh viên (03 ngành:  Y khoa, Răng Hàm Mặt, 

Dược). 

- Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đợt 1 năm học 2020  - 2021 dành cho 200 

tân sinh viên với các chuyên đề: Gặp mặt Chủ nhiệm Khoa dành cho tân sinh viên; 

Tọa đàm về lối sống sinh viên; Về tổng quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh và đơn vị; Về quy chế đào tạo, quy chế CTSV; Kỹ năng Phòng cháy, chữa cháy; 

Kỹ năng tự phòng vệ;  Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Tình hình an ninh 

trật tự, an toàn xã hội tại Khu Đô thị ĐHQG; Công dân tích cực và doanh nghiệp xã 

hội (Social Enterpreneurship); Chuyên đề năm 2020 học tập và làm theo tư tưởng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; Về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước đối 

với lĩnh vực giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học; Vấn 

đề Biển đảo Việt Nam; Đấu tranh phòng, chống Diễn biến hòa bình. 

- Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020  - 2021. 

- Tổ chức cho 200 học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân đến tham quan và tìm hiểu về 

các ngành học tại Khoa. Các em học sinh sẽ được tham quan phòng học kỹ năng, khu 

nhà giải phẫu, các phòng học của sinh viên, được giao lưu cùng sinh viên Khoa Y để 

giải đáp các thắc mắc liên qua đến hướng nghiệp. 

- Phối hợp Bộ môn Nhiễm tổ chức chương trình Cập nhật kiến thức phòng chống dịch 

COVID-19 cho sinh viên dành cho sinh viên ngành y các khóa 2015, 2016, 2017, đang 

thực tập lâm sàng tại bệnh viện. Đồng thời, tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Những 

sai lầm dễ mắc phải khi phòng chống Covid-19” đăng tải trên mạng xã hội Khoa Y. 

Tại tọa đàm đã trả lời bộ câu hỏi về dịch bệnh Covid -19 do các bác sĩ thuộc Bộ môn 

Nhiễm, Khoa Y ĐHQG TP.HCM đảm trách. 

- Thực hiện xét học bổng, miễn giảm học phí đặc biệt đối với các sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn đạt thành tích tốt, sinh viên đạt loại giỏi, thủ khoa đầu vào năm học 2020 -

2021…. của các quỹ học bổng cấp ĐHQG-HCM, của đơn vị tài trợ. 

- Thực hiện các công tác: xác nhận sinh viên, thông báo đăng ký mua bảo hiểm y tế, liên 

hệ Ký túc xác đối với sinh viên nội trú, thông báo làm thẻ thư viên dành cho tân sinh 

viên; thông báo sinh viên chương trình vay ưu đãi để học tập, lãi suất 0% của ĐHQG-

HCM… 



22 
 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong việc thông báo triệu tập sinh viên tham dự 

các buổi tập huấn, Workshop như “Đánh giá Công nghệ Y tế tại Việt Nam”, seminer 

“Ung thư gan tại Việt Nam”,…. 

2. Những tồn tại: 

Theo Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020  - 2021 dành cho sinh 

viên toàn khóa, dự kiến tổ chức ngày 05 và 06/12/2020, nhưng do bùng phát dịch Covid 

19 tại Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 11/2020 nên chưa triển khai thực hiện. Do Khoa 

Y thông báo tạm thời triển khai giảng dạy trực tuyến đến ngày 25/12/2020, không triển 

khai dạy-học tại giảng đường hay tại bệnh viện.  

Phần 2. Phương hướng thực hiện kế hoạch đến hết HK1 và cho HK2                                                                                           

1. Thực hiện hoạt động đến hết HK1:  

Thực hiện việc đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2019 – 2020. 

2. Thực hiện hoạt động cho HK2 

- Ngày hội Sinh viên. 

- Chương trình du khảo lịch sử dành cho sinh viên tại một số bảo tàng trên địa bàn Thành 

phố. 

- Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đợt 2 năm học 2020  - 2021 

 
 

 

 

  


