UBND TỈNH VĨNH LONG
TRƯỜNG CĐCĐ VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 10 tháng 08 năm 2018.

KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV”
NĂM HỌC 2018 - 2019
(Kèm theo Quyết định số: 196/QĐ-CĐCĐ ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long)
Thực hiện Công văn số 1619/TCGDNN-GV ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Tổng
cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các
trường CĐ, TCCN năm học 2018 – 2019;
Thực hiện Công văn số 770/SLĐTBXH-DN ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân
- HSSV” trong các trường CĐ, TCCN năm học 2018 – 2019;
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.
2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy
định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương
hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu
đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2018 - 2019 phải được
tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; Có thảo luận, đối thoại, viết thu
hoạch, đánh giá cuối đợt học.
II. Nội dung:
1. Khoá cũ (CĐ, TC của trường): (bắt đầu từ ngày 11/9 –13/9/2018)
C. đề
1.

2.

Nội dung chuyên đề
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Tiếp tục tổ
chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho
HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của
HSSV trong giai đoạn hiện nay.
- Giới thiệu tổng quan về trường: tầm nhìn, sứ mệnh,
mục tiêu, cơ cấu tổ chức, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật
chất, ...

Báo cáo
viên
Ông Hồ Kỳ
Nam

Thời
lượng
1 tiết

Ông
Nguyễn

3 tiết
1

Quang Sang
- Dự án VSEP.
- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và
chiến lược biển của Việt Nam, phán quyết của Tòa Trọng
tài Quốc tế về vụ kiện của Philippin đối với yêu sách
“đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Hình thức và phương
pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
- Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch hành
động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết
số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI.
3.

4.

- Nghị quyết của Đảng bộ Trường.
- Những Quy chế, quy định về đào tạo, các nội dung yêu
cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu
của xã hội.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
- Các quy chế, quy định về chế độ chính sách, về công
tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tin về
chính sách tín dụng cho HSSV.

Ông Đinh
Phước
Tường

Ông Nhan
Thanh

2 tiết

2 tiết

- Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường
trong năm học 2018 – 2019.
- Vận động HSSV thực hiện hành vi văn hóa trong nhà
trường: không nói tục, chửi bậy; không hút thuốc lá;
không vứt rác bừa bãi và không vẽ bậy lên bàn, ghế,
tường.

5.

- Quán triệt các các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Quyết
định số 410/QĐ-BGDĐT, ngày 04/02/2016 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai
Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên,
thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành
Giáo dục.
Kiểm tra (các lớp Cao đẳng, CĐ Liên thông và Trung P.CT HSSV
cấp).
Tổng cộng

2 tiết
10 tiết

2

2. Khoá mới (CĐ, TC của trường): (bắt đầu từ ngày 04/9 – 07/09/2018)
C. đề

1

2

Nội dung chuyên đề

Báo cáo viên

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa
XII. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và
gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn
hiện nay.

Ông Hồ Kỳ Nam

Thời
lượng
1 tiết

- Giới thiệu tổng quan về trường: tầm nhìn, sứ
mệnh, mục tiêu, cơ cấu tổ chức, đội ngũ giảng Ông Nguyễn Quang
Sang
viên, cơ sở vật chất, ...
- Dự án VSEP.
- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển,
đảo và chiến lược biển của Việt Nam, phán quyết
của Tòa Trọng tài Quốc tế về vụ kiện của Philippin
đối với yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung
Quốc. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ
vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

3 tiết

- Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn
diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,
Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo
triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI.
3

4

- Nghị quyết của Đảng bộ Trường.
- Những Quy chế, quy định về đào tạo, các nội
dung yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập
đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Ông Phan Hoàng
Xuân

2 tiết

- Các quy chế, quy định về chế độ chính sách, về
công tác HSSV của Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội; Thông tin về chính sách tín dụng cho
HSSV.

Ông Nhan Thanh

2 tiết

- Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà
trường trong năm học 2017 – 2018.
- Vận động HSSV thực hiện hành vi văn hóa trong
nhà trường: không nói tục, chửi bậy; không hút
thuốc lá; không vứt rác bừa bãi và không vẽ bậy
lên bàn, ghế, tường.

3

5

6

7

8

- Quán triệt Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày
28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi
đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục
- Công tác giáo dục thể chất và các hoạt động văn Đoàn TNCS Hồ Chí
hoá, văn nghệ, thể thao; Chương trình công tác
Minh
Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học
năm học 2017-2018 của TW Đoàn và của trường.
- Quyết định số 3704 về chương trình hành động
thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt
Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành giáo dục.
- Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa khi
tham gia hoạt động tình nguyện, các chế độ, chính
sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình
nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày
16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có
nội dung bạo lực và không lành mạnh; Giáo dục an
toàn giao thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự
trong trường học, công tác phòng cháy chữa cháy.
Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
- Tuyên truyền về tình hình an ninh, đấu tranh,
phản bác trên các trạng mạng xã hội như facebook,
zalo, youtube, ...
- Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ (Tuyên truyền pháp lệnh số
16/2011/UBTVQH12 ngày 30/06/2011 của UB TV
Quốc hội khóa XII).
Phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã
hội; phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng, chống
HIV/AIDS.
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định
pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV
như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến
pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học
được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
năm 2009; Luật nghĩa vụ quân sự số
78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số
86/2015/QH13; Luật an ninh mạng và các văn bản
quy phạm pháp luật khác nhằm nâng cao ý thức
chấp hành luật pháp của HSSV.
- Tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của việc
tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc: 100% HSSV
tham gia bảo hiểm y tế (thực hiện chỉ đạo của Thủ

2 tiết

Mời (PA 83) Công
an Tỉnh

3 tiết

Mời Chi cục phòng
chống tệ nạn xã hội
tỉnh Vĩnh Long
Bà Trương Mộng
Loan

2 tiết
2 tiết

4

9

10
11

tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg
ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu
thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020).
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Giới thiệu website, hệ thống mail, thư viện của - Phòng QLKH và
trường.
HTQT
- Giới thiệu Trung tâm ngoại ngữ - Tin học
(Thư viện + Hiếu)
- Ban giám đốc TT
Giới thiệu khoa và ngành học (các sinh viên theo
Lãnh đạo khoa
khoa) + tham quan khoa.
Kiểm tra (các lớp Cao đẳng và Trung cấp).
P.CT HSSV
Tổng cộng

2 tiết

2 tiết
2 tiết
23 tiết

III. Tổ chức thực hiện: Theo sự chỉ đạo của Trưởng ban.
IV. Thời gian: Từ 04/9/2018 đến 13/09/2018.
V. Lịch học: có lịch cụ thể kèm theo.
VI. Dự trù kinh phí:
- Tiền giảng dạy: Theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường
- Chấm bài: 2.000đ/bài (Phòng Công tác HSSV phụ trách).
- Ra đề: 35.000đ/đề (Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm về nội dung và duyệt đề).
- Phòng Quản lý Đào tạo cung cấp giấy thi để viết bài thu hoạch: khóa cũ (344 tờ giấy thi)
+ khóa mới (dự kiến 300 tờ giấy thi).
BAN CHỈ ĐẠO
(Đã ký)

Nguyễn Quang Sang
Hiệu trưởng
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