
PHỤ LỤC 3  

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH “TUẦN LỄ CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA” NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số 430/KH-CĐSPTW-CTSV ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng  

Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch “Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” 

Năm học 2022-2023) 

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG 
BÁO CÁO 

VIÊN 

Chuyên đề 1 - Tổng quan về Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Giới thiệu về ban lãnh đạo trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trường; 

Cô Tố Uyên 

Chuyên đề 2 - Công tác y tế trường học; Tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y 

tế bắt buộc đối với sinh viên. 

- Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế năm học 2022-2023 

Cô Tố Uyên 

Chuyên đề 3 Phổ biến Quy chế công tác HSSV. Cô Tâm 

Chuyên đề 4 Phổ biến Quy chế đào tạo. Cô Hoàng Yến 

Chuyên đề 5 Hướng dẫn thực hiện các bước theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP. Cô Tâm 

Chuyên đề 6 Công tác tổ chức lớp và quản lý hành chính sinh viên. Cô Tố Uyên 

Chuyên đề 7 Những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; 

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng thể công tác xây dựng Đảng và thi 

hành Điều lệ Đảng; Các nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII… 

Thầy  

Nguyên Bình 

Chuyên đề 8 Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp Thầy  
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CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG 
BÁO CÁO 

VIÊN 

đấu tranh giữ vững chủ quyền biên, đảo Việt Nam. Nguyên Bình 

Chuyên đề 9 - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Tuyên truyền những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng và SV. 

- Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013. 

Thầy  

Nguyên Bình 

Chuyên đề 10 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước, phồn vinh, hạnh phúc”. 

Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của 

trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cô  

Trúc Quỳnh 

Chuyên đề 11 - Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên 

Internet, mạng xã hội;  

- Công tác tiếp cận, xử lý thông tin dư luận qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Một số vấn đề tuyên truyền, giáo dục sinh viên trên môi trường mạng. 

Cô  

Trúc Quỳnh 

Chuyên đề 12 - Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây 

dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025". 

- Phổ biến Bộ quy tắc ứng xử của người học trong Trường Cao đẳng Sư phạm TW TP. HCM. 

- Trao đổi về văn hóa ứng xử trong môi trường sư phạm, nội quy học đường nhằm giữ gìn đoàn 

kết. 

Cô Tâm 

Chuyên đề 13 Tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, 
Cô Tâm 
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CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG 
BÁO CÁO 

VIÊN 

mại dâm, tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực học đường. 

Chuyên đề 14 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho SV nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 

2019;  

Cô Tâm 

Chuyên đề 15 Các quy chế, quy định về chế độ chính sách: Các chế độ, chính sách liên quan đến HSSV: ưu đãi 

trong giáo dục đào tạo; miễn giảm học phí, học bổng chính sách, học bổng khuyến khích học tập, 

trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo 

Cô Tâm 

Chuyên đề 16 Phổ biến Quy chế đánh giá điểm rèn luyện. Cô Tâm 

Chuyên đề 17 - Giới thiệu về cơ cấu khoa, ngành, lớp. 

- Giới thiệu về chuyên ngành đào tạo. 

- Giới thiệu chuẩn đầu ra của ngành. 

Khoa GDMN 

Chuyển đề 18 Triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội, tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn 

hóa, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe do nhà trường tổ chức và Chương trình 

phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023. 

Cô Nga  

Chuyên đề 19 
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng làm việc theo nhóm 

Cô  

Hoàng Yến 

Chuyên đề 20 
Kỹ năng lập kế hoạch học tập và kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 

Cô  

Hoàng Yến 

Chuyên đề 21 - Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid - 19; Các quy định, 

quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường. 

- Tuyên truyền về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, phát động công tác phòng chống dịch bệnh 

BCV mời 
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CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG 
BÁO CÁO 

VIÊN 

Chuyên đề 22 Chương trình tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản nữ sinh viên BCV mời 

 

 


