
                         BỘ XÂY DỰNG                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG  MIỀN TÂY                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHOÁ BIỂU  TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN  ĐẦU KHOÁ 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA  2018 ( NĂM HỌC 2018-2019) 

Thời gian từ ngày 27/8/2018 - 07/9/2018 
 

NGÀY 
BUỔI 

HỌC 

SỐ  

TIẾT 

PHÒNG 

HỌC 
GIẢNG VIÊN NỘI DUNG GHI CHÚ 

27/08/2018 

(Thứ 2) 

Sáng  
7h - 11h15 

5 tiết B4.1 
Hiệu trưởng 

TS.Nguyễn Văn Xuân 

- Lịch sử phát triển trường và công tác trọng tâm năm học 2018-2019.  

- Chiếu phim lịch sử phát triển trường ĐHXD Miền Tây.  

(phần chiếu phim thầy Lê Trần Khánh Phương chuẩn bị) 

Phòng CT-CTSV 

hội trường B4.1 

 6h30' 

28/08/2018 

(Thứ 3) 

Sáng  

7h - 11h15 
5 tiết B4.1 

P. Hiệu trưởng  

TS.Nguyễn Văn Chiếu 

- Nội dung  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục, 

- Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục; QĐ 1501/QĐ-TTg;  

- Đại học và Chỉ thị 33/2006/TT-TTG,đào tạo đáp ứng nhu cầu XH, 
 

29/08/2018 

(Thứ 4) 

Sáng  
7h - 11h15 

5 tiết B4.1 
Tô Mai Phong 

TP.CT-CT-SV 

- Thông tư 16/2015/; 27 Công tác học sinh , sinh viên nội trú , ngoại trú , các chế độ  chính sách; 

vay vốn tín dụng; Nghị định 49 CP; Nghị định 74/CP; Thông tư 20 LB . 

- Thông tư 16/BGDĐT Ban hành quy chế chấm điểm rèn luyện. 
 

30/08/2018 

(Thứ 5) 

Sáng  
7h - 11h15 

5 tiết B4.1 
Khoa LLCT 

Phân công giảng viên 

- Quán triệt, học tập Nghị quyết TW5 khóa XII;  Nghị quyết số 10 - NQ/TW ngày 03/6/2017 về 

phát triển kinh tế  tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định    

hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở phù hợp với các nội dung… 

- Dự thảo các văn kiện Đại hội  lần thứ XII của Đảng. Tình hình kinh tế - xã hội sau 5 năm thực  

hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (2015-2021). 

 

31/08/2018 

(Thứ 6) 

Sáng  
7h - 11h15 

5 tiết B4.1 
Khoa LLCT 

Phân công giảng viên 

- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 “Học tập làm theo tấm       

gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05, đề ra những nội dung phù hợp đối tượng là 

HSSV của Trường. 

- Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; 

- Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam… 

 

(Thứ 7, chủ nhật và thứ 2 nghỉ ) 

04/09/2018 

(Thứ 3) 

Sáng 

7h - 11h15 
5 tiết B4.1 

Báo cáo viên 

CA Vĩnh Long 

- Công tác an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, An toàn giao thông… 

- Phòng chống tội phạm, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS…  

Chiều 

13h-17h15 
5 tiết B4.1 

Báo cáo viên  

Chi cục PCTNXH 
- Báo cáo viên chi cục PCTNXH có các văn bản kèm theo. 

 



NGÀY 
BUỔI 

HỌC 

SỐ  

TIẾT 

PHÒNG 

HỌC 
GIẢNG VIÊN NỘI DUNG GHI CHÚ 

05/09/2018 

(Thứ 4) 

Sáng  
7h - 11h15 

5 tiết B4.1 

Đoàn TN - Hội SV 

Nguyễn Cao Phong 

Lê Trần Khánh Phương 

- Công tác Đoàn, Hội sinh viên, phong trào thanh niên trường học; Phong trào mùa hè xanh; 

- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019.  

Chiều 

13h-17h15 
5 tiết B4.1 

Báo cáo viên  

CA Vĩnh Long 

- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông HSSV;  

- Luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ …….  

06/09/2018 

(Thứ 5) 

Sáng  
7h - 11h15 

5 tiết B4.1 
Huỳnh Quốc Huy 

 TP. Quản lý Đào tạo 

- Quy chế học học vụ, Quy chế 43 và các vấn đề có liên quan đến Đào tạo trong Nhà trường; 

Chuẩn đầu ra các bậc đào tạo; Cổng thông tin điện tử, thư viện… 

- Quy định đăng ký học phần theo tín chỉ  sinh viên, các văn bản khác liên quan đến Quy trình 

ĐT học tại trường; 

 

Chiều 

13h-14h 30 
2 tiết B4.1 

Báo cáo viên  

Mời cán bộ Y tế 

- Nội dung về công tác giáo dục thể chất; Công tác y tế trường học tập trung vào các hoạt động:        

Khám sức khỏe;  ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm         

thân thể tự nguyện; 

- Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá…. 

 

07/09/2018 

(Thứ 6) 

Sáng  

7h - 11h15 
5 tiết B4.1 

Khoa LLCT 

Phân công giảng viên 

- Chuyên đề 1: Nói về tư tưởng phong cách Hồ chí minh (nêu gương); 

- Chuyên đề 2: Biển đảo Việt Nam; 
 

08/09/2018 

(Thứ 7) 

Sáng  

7h - 11h15 
3 tiết B4.1 

Tô Mai Phong 

TP.CT HSSV 

- Trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc của sinh viên chiều viết thu hoạch kết thúc khoá học; 

- Báo cáo Hiệu trưởng kết quả học tập của sinh viên khóa 2018.  

Kiểm tra 2 tiết B4.1 
Nguyễn Thanh Thuỷ 

Huỳnh Hữu Châu 

- Coi thi thu bài kiểm tra; 

- Chấm bài thu hoạch, công bố kết quả trình HT.  

 


