
 
 

 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM 
VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 21/TB-VCLC      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 
V/v Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa khóa  

năm học 2022 - 2023 
  

Căn cứ Công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/9/2022 về việc Hướng dẫn 

tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 - 

2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Nay, bộ phận Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2020, 2021 

đang theo học chương trình chất lượng cao tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa 

khóa, năm học 2022-2023 như sau: 

1. Đối tượng tham gia học tập 

Sinh viên đang theo học đại học hệ chính quy chương trình chất lượng cao khóa 2020 và 2021 

2. Hình thức học tập 

- “Sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa khóa là bắt buộc và không thu phí 

- Sinh viên tự nghiên cứu các nội dung học tập theo mục 3 và làm bài thu hoạch theo quy định. 

3. Nội dung nghiên cứu và học tập 

3.1. Công tác giáo dục chính trị đối với HSSV 

- Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 

tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

- Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên phong, gương mẫu, có đạo 

đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ hiện nay”. 

- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. 

- Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua. 

3.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định cho HSSV 

- Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học 2018. 

- Luật Cư trú; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, 

chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường. 

- Quy định đào tạo trình độ ĐH chính quy tại Trường. 

3.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề 

- Kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 



 
 

4. Cách thức tham gia, thời gian học và làm bài thu hoạch 

4.1. Cách thức tham gia 

Sinh viên đăng nhập vào khóa học “Sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa khóa chất 

lượng cao năm học 2022 - 2023 (Khóa 2020, 2021) trên trang học tập trực tuyến 

courses.ut.edu.vn, chủ động tìm hiểu các nội dung như mục 3 và làm bài trắc nghiệm cuối 

khóa để đánh giá quá trình học tập. 

4.2. Thời gian học và yêu cầu bài thu hoạch 

- Thời gian học tập: từ ngày 27/2/2023 đến 04/3/2023; 

- SV làm bài trắc nghiệm nội dung các chuyên đề đã học, thời gian kiểm tra từ 11h00 ngày 

06/3/2023 đến 11h00 ngày 07/3/2023. SV đạt 20/40 câu trong 30 phút được đánh giá là 

hoàn thành sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa. 

5. Biện pháp quản lý và xử lý 

- Kết thúc đợt sinh hoạt, bộ phận Công tác sinh viên sẽ có Thông báo công khai kết quả 

tham gia tại trang điện tử của Viện. 

- Sinh viên phản hồi, điều chỉnh bổ sung, phúc khảo kết quả trước 16h00 ngày 10/3/2023 

qua hệ thống support (Viện ĐT CLC/Tư vấn sinh viên chất lượng cao/Công tác sinh 

viên). 

- Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia (không có bài thu hoạch 

trắc nghiệm) hoặc bài thu hoạch không đạt sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong học kỳ 2 năm 

học 2022 - 2023 tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. 

- Viện Đào tạo chất lượng cao đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng tham gia nêu trên 

nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung theo yêu cầu của Thông báo này. 

 
Nơi nhận:                                   

- Viện trưởng Viện ĐT CLC (để b/c);              
- GVCN các lớp khóa 2020, 2021 (để t/b);     
- Sinh viên các lớp khóa 2020, 2021 (để t/h);                                                                              
- Lưu: VT, bộ phận CTSV.                                                                                    
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