
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số: 1198/KH-CĐKTCN       Khánh Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa hệ Trung cấp khóa 15 

 Năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên 

trong trường trung cấp, trường cao đẳng; 

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-CĐKTCN, ngày 25/01/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 

học 2021-2022. 

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid. 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, nay Nhà trường xây dựng kế hoạch sinh 

hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh hệ Trung cấp khóa 15 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

Nâng cao nhận thức của học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định học tập và rèn luyện 

của Trường; 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 tỉnh, trong nước và quốc tế.  

Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình thông qua 

việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; mục tiêu, chương trình đào tạo; các quy chế, quy 

định về đào tạo; về công tác HSSV của Nhà trường; phương hướng, nhiệm vụ năm học 

2021-2022, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và rèn luyện mà xã 

hội yêu cầu. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC  

1. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh các lớp trung cấp khóa K15 

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021;  

- Ngày thứ 1: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A17 ngày 06/9/201 

- Ngày thứ 2: 10A5, 10A6, 10A7, 10A8, 10A9, 10A16  ngày 07/9/2021 

- Ngày thứ 3: 10A10, 10A11, 10A12, 10A13, 10A14, 10A15  ngày 08/9/2021 

3. Hình thức: học trực tuyến (phần mềm zoom, google meet) 

(Link học trực tuyến được gửi đến giáo viên chủ nhiệm) 
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III. NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

Ngày 06,07,08/9/2021 – Trực tuyến theo bảng sau: 

STT Giảng viên Nội dung giảng dạy Thời gian 

01 Văn Đình Thanh 

- Giới thiệu về Trường. 

- Một số nội dung chính của Luật Giáo dục nghề 

nghiệp. 

8h00’-9h00’ 

02 Trần Văn Chiến 
- Quyền lợi và nghĩa vụ của HSSV 

- Các qui định và qui trình về công tác HSSV 
9h00’-10h00’ 

03 
 Lương Thị Thúy 

Hằng 

- Chế độ, chính sách choHSSV tham gia thi 

kỹ năng nghề 
10h00’-

10h30’ 

04 

Phan Văn Lại 

 

 

Bùi Quang Khải 

- Tư vấn chọn nghề và các bậc đào tạo liên 
thông;  

- Phổ biến tiến độ đào tạo năm học 2021 - 
2022;  

- Nội quy thi, kiểm tra và công nhận tốt 
nghiệp đối với HSSV học nghề và học văn 
hóa hệ GDTX; 

- Khai thác website và cổng thông tin HSSV 

của Trường nhằm phục vụ cho việc học tập, rèn 

luyện và việc làm của HSSV. 

14h00’-

15h00’ 

05 

Báo cáo viên 

(Phòng PA03 – 

Công an tỉnh 

Khánh Hòa) 

- An ninh học đường và các biện pháp phòng, 

chống tội phạm; 

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Luật An ninh mạng và các quy định pháp 

luật về quản lý, khai thác sử dụng thông tin 

trên Internet và mạng xã hội. 

15h00’-

16h00’ 

06 
Huỳnh Chí 

Tuyệt 

- Giới thiệu truyền thống của trường. 

- Các phong trào và hoạt động của Đoàn 

thanh niên, hội sinh viên. 

16h00’-

16h30’ 

Ngày 09,10/9/2021 

STT Thành phần Nội dung  Thời gian 

01 
Khoa, Giáo viên 

chủ nhiệm 

Gặp mặt học sinh trực tuyến (zalo, zoom, 

google meet hoặc các hình thức khác) 

Tự chủ động 

thời gian 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Ban giám hiệu trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa 

năm học 2021-2022 và phân công các đơn vị thực hiện như sau:  
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1. Phòng Công tác Học sinh, sinh viên  

-  Chịu trách nhiệm tổ chức lớp học, mời giáo viên/chuyên viên (của Trường, Phòng 

PA03…); 

-  Chuẩn bị các nội dung có liên quan đến tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa;  

-  Phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường tổ chức tuần sinh 

hoạt chính trị đầu khóa;  

- Cử người hỗ trợ giảng viên nhận câu hỏi từ học sinh 

- Tổng hợp báo cáo. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính  

Chuẩn bị kinh phí phục vụ tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa.  

3. Phòng Đào tạo  

- Chuẩn bị các nội dung có liên quan đến tuần sinh hoạt chính trị đầu năm  

- Chuẩn bị phòng dạy trực tuyến cho giảng viên, học sinh. 

4. Phòng Quản trị - Thiết bị & Dự án 

Chuẩn bị mọi cơ sở vật chất đảm bảo cho tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa  

5. Các Khoa chuyên môn  

 - Tư vấn, giới thiệu cho học sinh biết về nghề do khoa quản lý. 

 - Giáo viên chủ nhiệm theo dõi, gặp lớp và báo cáo số lượng học sinh nhập học về 

phòng Công tác HSSV; Nhắc nhở, đôn đốc học sinh tham gia sinh hoạt tuần chính trị đầu 

khóa. 

6. Đoàn Thanh niên và Trung tâm dịch vụ sản xuất 

- Chuẩn bị các nội dung có liên quan đến nội dung tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa  

Trên đây là kế hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa của năm học 2021-2022 cho 

học sinh hệ Trung cấp khóa 15, yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung kế hoạch, chủ động 

thực hiện các công việc được giao. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc trao 

đổi lại với P.CTHSSV, ĐT để cùng phối hợp giải quyết cụ thể: 

Học sinh gửi câu hỏi: Thầy Nguyễn Mạnh Cường   0898398969 

Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến: Thầy Bùi Quang Khải   0919540749 

Thầy Đặng Quang Hào 0792091602 

 

Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Học sinh TC Khóa 15 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các đơn vị liên quan (VBĐT);  

- Cổng thông tin điện tử trường; 

- Lưu: VT, CTHSSV, ĐT (2 bản).  

 

 

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TẠM THỜI 
(Kèm theo Kế hoạch số 1198/KH-CĐKTCN ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng 

 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang)  

 

 

 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

STT Họ và tên 

giáo viên chủ nhiệm 

Lớp nghề Lớp 

văn 

hóa 

Sĩ số Số điện 

thoại 

1 Nguyễn Thị Minh Tùy 

TC-CGKL15 

10A1 58 0905058171 
TC-KTXD15 

TC-CĐT15 

TC-CBTP15 

2 Phạm Đức Oánh TC-CNOT15A 10A2 48 0988279603 

3 Hồ Phước Hoàng TC-CNOT15B 10A3 47 0913476367 

4 Trần Minh Việt TC-CNOT15C 10A4 50 0907023746 

5 Tôn Thất Khiêm TC-CNTT15A 10A5 47 0989394956 

6 Trương Hoàng Minh TC-CNTT15B 10A6 47 0909131282 

7 Nguyễn Trọng Hiếu 

TC-ĐCN15 

10A7 49 0995511782 TC-ĐĐT15 

TC-ĐTCN15 

8 Lê Xuân Phong TC-KTML15A 10A8 38 0974590222 

9 Nguyễn Trọng Hiếu 
TC-KTML15B 

10A9 40 0995511782 
TC-ĐDD15 

10 Nguyễn Thị Khánh An TC-CBMA15A 10A10 49 0973139515 

11 Lê Thị Ngọc Hoa TC-CBMA15B 10A11 49 0918057739 

12 Vũ Thị Thu Hiền TC-CBMA15C 10A12 53 0829536847 

13 Nguyễn Thị Hồng Linh TC-CBMA15D 10A13 52 0983219511 

14 Trần Quốc Hưởng TC-HDDL15 10A14 32 0327579083 

15 Võ Thị Hoài Linh 
TC-NVNH15 

10A15 47 0905890941 
TC-KTDN15 

16 Nguyễn Thư Trang TC-QTKS15A 10A16 42 0933991879 

17 Võ Thị Thường TC-QTKS15B 10A17 45 0906346743 
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