
           

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

========== 

CHƯƠNG TRÌNH 

TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN KHÓA 2022, NĂM HỌC 2022-2023 

Lớp 1 - Các ngành:  Công nghệ thông tin, Báo chí (792 sv) 

Địa điểm học: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Đông 

 

TT Ngày Nội dung Báo cáo viên 

1 

Thứ tư 

12/10/2022 

(Sáng) 

Giới thiệu về truyền thống lịch sử, mô hình tổ chức và sứ 

mệnh của Học viện Công nghệ BCVT. 
Lãnh đạo Học viện 

Phổ biến các nội dung liên quan đến: Quy chế đào tạo, Kế 

hoạch đào tạo, Thời khóa biểu; Hướng dẫn khai thác hệ thống 

cổng thông tin điện tử của Học viện và hệ thống website quản 

lý đào tạo. 

Phòng Giáo vụ 

Phổ biến quy định của Trung tâm thư viện và Hướng dẫn 

cách tra cứu tài liệu tại thư viện. 

Phòng Quản lý KHCN 

& HTQT 

4

2 

Thứ  sáu 

14/10/2022 

(Sáng) 

Phổ biến các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách HSSV 
Phòng Chính trị & 

CTSV 

Chương trình các ngành đào tạo, phương pháp học tập đại 

học; Các nội dung liên quan đến chương trình chuẩn đầu ra 

tiếng anh. 

P. Đào tạo 

Các vấn đề liên quan đến thi học kỳ, quy định về tổ chức thi TT KT&ĐBCLGD 

4

3 

5 

Thứ sáu 

14/10/2022 

(Tối) 

Hoạt động của Đoàn thanh niên, giới thiệu các Câu lạc bộ 

của sinh viên Học viện 
Đoàn thanh niên 

4

4 

5 

Thứ  bảy 

15/10/2022 

(Sáng) 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh 

ĐH Khoa học XH và 

Nhân văn 

Giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên trong môi trường 

đại học 

ĐH Khoa học XH và 

Nhân văn 

5 

Thứ  bảy 

15/10/2022 

(Chiều) 

Các nội dung về giáo dục pháp luật, AN-TT, ATGT, các vấn 

đề về tôn giáo, phòng chống tệ nạn xã hội; Luật an ninh 

mạng (Học trực tuyến) 

Phòng AN 

BCVT&CNTT 

Các nội dung về chủ quyền biển đảo, chiến lược biển của 

Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ 

quyền biển, đảo Việt Nam (học trực tuyến) 

Học viện Chính trị QG 

HCM 

 

* Ghi chú:  

- Giờ học: Sáng: 8h00 đến 12h00; Chiều: từ 13h30 đến 17h30; Tối từ 17h45 đến 21h00 

- Các buổi học sinh viên mang vở ghi và sổ tay sinh viên.  

- Các buổi học đều điểm danh và tính điểm chuyên cần, yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ. 

- Ngoài các nội dung nêu trên, sinh viên lưu ý lịch họp lớp cùng Cố vấn học tập và Lịch gặp mặt Giảng viên 

các Khoa chuyên ngành theo thông báo của Học viện. 

 

       

 

 

 



 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

========== 

CHƯƠNG TRÌNH 

TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN KHÓA 2022, NĂM HỌC 2022-2023 

Lớp 2 - Các ngành:   An toàn thông tin, Điện tử viễn thông (740 sv)                           

Địa điểm học: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Đông 

 

TT Ngày Nội dung Báo cáo viên 

1 

Thứ tư 

12/10/2022 

(Tối) 

- Giới thiệu về truyền thống lịch sử, mô hình tổ chức và sứ 

mệnh của Học viện Công nghệ BCVT. 
Lãnh đạo Học viện 

Phổ biến các nội dung liên quan đến: Quy chế đào tạo, Kế 

hoạch đào tạo, Thời khóa biểu; Hướng dẫn khai thác hệ thống 

cổng thông tin điện tử của Học viện và hệ thống website quản 

lý đào tạo. 

Phòng Giáo vụ 

 

Phổ biến quy định của Trung tâm thư viện và Hướng dẫn 

cách tra cứu tài liệu tại thư viện. 

Phòng Quản lý 

KHCN & HTQT 

2 

Thứ năm 

13/10/2022 

(Chiều) 

Phổ biến các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách 

HSSV 

Phòng Chính trị & 

CTSV 

Chương trình các ngành đào tạo, phương pháp học tập đại 

học; Các nội dung liên quan đến chương trình chuẩn đầu ra 

tiếng anh. 

Phòng Đào tạo 

Các vấn đề liên quan đến thi học kỳ, quy định về tổ chức thi TT KT&ĐBCLGD 

4

3 

5 

Thứ sáu 

14/10/2022 

(Tối) 

Hoạt động của Đoàn thanh niên, giới thiệu các Câu lạc bộ 

của sinh viên Học viện (Học trực tuyến) 
Đoàn thanh niên 

4

4 

Thứ  bảy 

15/10/2022 

(Sáng) 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh (Học trực tuyến) 

ĐH Khoa học XH và 

Nhân văn 

Giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên trong môi trường 

đại học (Học trực tuyến) 

ĐH Khoa học XH và 

Nhân văn 

5

5 

Thứ  bảy 

15/10/2022 

(Chiều) 

Các nội dung về giáo dục pháp luật, AN-TT, ATGT, các vấn 

đề về tôn giáo, phòng chống tệ nạn xã hội; Luật an ninh 

mạng 

Phòng AN 

BCVT&CNTT 

Các nội dung về chủ quyền biển đảo, chiến lược biển của 

Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ 

quyền biển, đảo Việt Nam 

Học viện Chính trị 

QG HCM 

 

* Ghi chú:  

- Giờ học: Sáng: 8h00 đến 12h00; Chiều: từ 13h30 đến 17h30; Tối từ 17h45 đến 21h00 

- Các buổi học sinh viên mang vở ghi và sổ tay sinh viên.  

- Các buổi học đều điểm danh và tính điểm chuyên cần, yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ. 

- Ngoài các nội dung nêu trên, sinh viên lưu ý lịch họp lớp cùng Cố vấn học tập và Lịch gặp mặt Giảng viên 

các Khoa chuyên ngành theo thông báo của Học viện. 

 
 



 

          HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

========== 

CHƯƠNG TRÌNH 

TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN KHÓA 2022, NĂM HỌC 2022-2023 

Lớp 3 - Các ngành: Công nghệ Đa phương tiện; Điện tử;  

Khoa học máy tính;  Quản trị Kinh doanh (793 sv) 

Địa điểm học: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Đông 

 

TT Ngày Nội dung Báo cáo viên 

1 

Thứ tư 

12/10/2022 

(Chiều) 

Giới thiệu về truyền thống lịch sử, mô hình tổ chức và sứ 

mệnh của Học viện Công nghệ BCVT. 
Lãnh đạo Học viện 

Phổ biến các nội dung liên quan đến: Quy chế đào tạo, Kế 

hoạch đào tạo, Thời khóa biểu; Hướng dẫn khai thác hệ thống 

cổng thông tin điện tử của Học viện và hệ thống website quản 

lý đào tạo. 

Phòng Giáo vụ 

Phổ biến quy định của Trung tâm thư viện và Hướng dẫn 

cách tra cứu tài liệu tại thư viện. 

Phòng Quản lý 

KHCN & HTQT 

2 

Thứ  năm 

13/10/2022 

(Tối) 

Phổ biến các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách 

HSSV 

Phòng Chính trị & 

CTSV 

Chương trình các ngành đào tạo, phương pháp học tập đại 

học; Các nội dung liên quan đến chương trình chuẩn đầu ra 

tiếng anh. 

Phòng Đào tạo 

Các vấn đề liên quan đến thi học kỳ, quy định về tổ chức thi TT KT&ĐBCLGD 

4

3 

5 

Thứ sáu 

14/10/2022 

(Tối) 

Hoạt động của Đoàn thanh niên, giới thiệu các Câu lạc bộ 

của sinh viên Học viện (Học trực tuyến) 
Đoàn thanh niên 

4

4 

Thứ  bảy 

15/10/2022 

(Sáng) 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh (Học trực tuyến) 

ĐH Khoa học XH 

và Nhân văn 

Giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên trong môi trường 

đại học (Học trực tuyến) 

ĐH Khoa học XH 

và Nhân văn 

5

5 

Thứ  bảy 

15/10/2022 

(Chiều) 

Các nội dung về giáo dục pháp luật, AN-TT, ATGT, các vấn 

đề về tôn giáo, phòng chống tệ nạn xã hội; Luật an ninh 

mạng (Học trực tuyến) 

Phòng AN 

BCVT&CNTT 

Các nội dung về chủ quyền biển đảo, chiến lược biển của 

Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ 

quyền biển, đảo Việt Nam (Học trực tuyến) 

Học viện Chính trị 

QG HCM 

 

* Ghi chú:  

- Giờ học: Sáng: 8h00 đến 12h00; Chiều: từ 13h30 đến 17h30; Tối từ 17h45 đến 21h00 

- Các buổi học sinh viên mang vở ghi và sổ tay sinh viên.  

- Các buổi học đều điểm danh và tính điểm chuyên cần, yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ. 

- Ngoài các nội dung nêu trên, sinh viên lưu ý lịch họp lớp cùng Cố vấn học tập và Lịch gặp mặt Giảng viên 

các Khoa chuyên ngành theo thông báo của Học viện. 

 

 

 

 



 

          HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

========== 

CHƯƠNG TRÌNH 

TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN KHÓA 2022, NĂM HỌC 2022-2023 

Lớp 4 - Các ngành: TT Đa phương tiện, Kế  toán, Marketing,  

Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính (795 sv) 

Địa điểm học: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Đông 

 

TT Ngày Nội dung Báo cáo viên 

1 

Thứ năm 

13/10/2022 

(Sáng) 

Giới thiệu về truyền thống lịch sử, mô hình tổ chức và sứ 

mệnh của Học viện Công nghệ BCVT. 
Lãnh đạo Học viện 

Phổ biến các nội dung liên quan đến: Quy chế đào tạo, Kế 

hoạch đào tạo, Thời khóa biểu; Hướng dẫn khai thác hệ thống 

cổng thông tin điện tử của Học viện và hệ thống website quản 

lý đào tạo. 

Phòng Giáo vụ 

Phổ biến quy định của Trung tâm thư viện và Hướng dẫn 

cách tra cứu tài liệu tại thư viện. 

Phòng Quản lý 

KHCN & HTQT 

4

4 

Thứ  sáu 

14/10/2022 

(Chiều) 

Phổ biến các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách 

HSSV 

Phòng Chính trị & 

CTSV 

Chương trình các ngành đào tạo, phương pháp học tập đại 

học; Các nội dung liên quan đến chương trình chuẩn đầu ra 

tiếng anh. 

Phòng Đào tạo 

Các vấn đề liên quan đến thi học kỳ, quy định về tổ chức thi TT KT&ĐBCLGD 

4

3 

5 

Thứ sáu 

14/10/2022 

(Tối) 

Hoạt động của Đoàn thanh niên, giới thiệu các Câu lạc bộ 

của sinh viên Học viện (Học trực tuyến) 
Đoàn thanh niên 

4

3 

Thứ  bảy 

15/10/2022 

(Sáng) 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh (Học trực tuyến) 

ĐH Khoa học XH 

và Nhân văn 

Giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên trong môi trường 

đại học (Học trực tuyến) 

ĐH Khoa học XH 

và Nhân văn 

5

4 

Thứ  bảy 

15/10/2022 

(Chiều) 

Các nội dung về giáo dục pháp luật, AN-TT, ATGT, các vấn 

đề về tôn giáo, phòng chống tệ nạn xã hội; Luật an ninh 

mạng (Học trực tuyến) 

Phòng AN 

BCVT&CNTT 

Các nội dung về chủ quyền biển đảo, chiến lược biển của 

Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ 

quyền biển, đảo Việt Nam (Học trực tuyến) 

Học viện Chính trị 

QG HCM 

 

* Ghi chú:  

- Giờ học: Sáng: 8h00 đến 12h00; Chiều: từ 13h30 đến 17h30; Tối từ 17h45 đến 21h00 

- Các buổi học sinh viên mang vở ghi và sổ tay sinh viên.  

- Các buổi học đều điểm danh và tính điểm chuyên cần, yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ. 

- Ngoài các nội dung nêu trên, sinh viên lưu ý lịch họp lớp cùng Cố vấn học tập và Lịch gặp mặt Giảng viên 

các Khoa chuyên ngành theo thông báo của Học viện. 

 


