Lịch tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên K49, K50, K51
Viết bởi Administrator
Thứ năm, 01 Tháng 11 2007 06:44 -

Thực hiện công văn số 2100/XHNV-CT&CTSV của Nhà trường vềKế hoạch Tuần sinh hoạt
công dân đầu năm học
,
Khoa Ngôn ngữ học xin thông báo lịch sinh hoạt chính trị cho sinh viên các Khoá K49, K50,
K51 như sau:

Thực hiện công văn số 2100/XHNV-CT&CTSV của Nhà trường vềKế hoạch Tuần sinh hoạt
công dân đầu năm học
,
Khoa Ngôn ngữ học xin thông báo lịch sinh hoạt chính trị cho sinh viên các Khoá K49, K50,
K51 như sau:
1. Nội dung sinh hoạt
1.1. Buổi 1 (làm việc chung cả hai lớp hệ chuẩn và hệ CLC)
- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
- Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

1.2. Buổi 2 (làm việc riêng từng lớp)
- Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về “Một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao
thông và ùn tắc giao thông” và Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận
động gia đình nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông”;
- Luật “Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí”;
- Quán triệt việc mua Bảo hiểm y tế;
- Kiện toàn ban cán sự lớp.
2. Lịch học
Lớp/Địa
GiờNgày
học
Giáo
điểm
học
viên phụ trách
K49NN: GĐ 2AB
K49CLC: 109C
07h30'–11h: Làm việc với giáo viên
13h30'–17h: Tự học
Buổi 1: 06/9/2007
GS.TS Trần Trí Dõi
Buổi 2: 07/9/2007
Cô Võ Thị Minh Hà
Cô Hà Thị Tuệ Thành
K50NN: GĐ 2AB
K50CLC: 109C
07h30'–11h: Tự học
13h30'–17h: Làm việc với
Buổi
giáo
1: viên
06/9/2007
PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
Buổi 2: 07/9/2007
Cô Hoàng Anh Thi
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Cô Đỗ Hồng Dương
K51NN: GĐ 5AB
K51CLC: 106C
13h30'–17h: Tự học
Buổi 2: 07/9/2007

07h30'–11h: Làm việc với giáo viên
Buổi 1: 06/9/2007
PGS.TS Đào Thanh Lan
Cô Trần Thị Hồng Hạnh

Đề nghị các thầy cô phụ trách và các lớp thực hiện đúng theo quy định của Nhà trường và thực
hiện việc quản lí và điểm danh sinh viên từng buổi, làm cơ sở để tính điểm rèn luyện cuối học kì.
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