
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/KH/QTKD-ĐHQTBH Bắc Ninh, ngày  13   tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Chào mừng tân Sinh viên K15 năm học 2021 – 2022 

 

1. Mục đích, yêu cầu: 

 Mục đích: 

 Phổ biến và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021 – 2022; 

Trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng, phương pháp học tập cần thiết giúp sinh 

viên hào hứng, tự tin bước vào năm học mới; 

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của sinh viên thông qua việc tuyên truyền, 

phổ biến các Nội quy, quy định, quy chế của nhà trường; 

Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của sinh viên xung quanh các vấn đề ngành 

học, cơ hội việc làm, định hướng nghề nghiệp… 

Yêu cầu: 

 Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, Phòng Lưu trữ và Truyền thông thông báo tới  sinh 

viên; 

 Trang thiết bị, công nghệ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng; 

 Tạo kết nối đối thoại giữa Sinh viên với nhà trường, giữa Sinh viên với Sinh viên; 

2. Nội dung kế hoạch: 

Thời gian: Từ 7h30 - 11h30, Thứ Hai, ngày 20/09/2021 

Địa điểm:  36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Họp online qua zoom, ID và pass cung cấp 

sau) 

3. Thành phần tham gia: 

 - Ban Giám hiệu;  

 - Các Viện thuộc Trường; 

 - Các Trung tâm thuộc Trường; 

 - Các Phòng ban, Khoa, Bộ môn; 

 - Tân sinh viên K15 nhập học năm 2021. 

4. Triển khai kế hoạch: 

 



Thời gian 
Nội dung Báo cáo viên 

Thứ/ngày Thời gian 

Thứ 4 

(20.09.2021) 

7h45 - 8h15 Ổn định tổ chức MC 

8h15 – 8h45 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, 

Khai mạc buổi “Chào Mừng Tân 

Sinh Viên” 

MC 

8h45 - 9h15 Ban Giám hiệu phát biểu, chỉ đạo Ban Giám hiệu 

9h15 - 10h15 

Chuyên đề 1: Trí tuệ cảm xúc trong 

văn hoá giao tiếp của sinh viên toàn 

cầu 

Thầy 

Nguyễn Thái Duy 

10h15- 10h45 
Chuyên đề 2: Ngôn ngữ toàn cầu, 

đón đầu xu hướng 
Khoa Tiếng Anh 

10h45- 11h30 

Chuyên đề 3:  

Phổ biến Quy chế đào tạo, công tác 

sinh viên. 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm học 

trực tuyến 

- Phòng Đào tạo và 

Công tác sinh viên 

- Phòng CNTT 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu; 

- Các Viện, Ban, Phòng,  

  Khoa, Bộ môn, Trung tâm; 

- Lưu: VP, P.LT&TT 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS Nguyễn Quốc Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


