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KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KTYH 

VĂN PHÒNG KHOA 

Số: 30 KH/ĐD - KTYH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 05 tháng 09 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
(V/v Tổ chức họp mặt đối thoại sinh viên K44 và K32 năm học 2018 – 2019) 

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Buổi họp mặt là cầu nối giúp sinh viên các khóa gặp gỡ, trao đổi cùng quý thầy cô 

trong ban chủ nhiệm khoa, quý thầy cô lãnh đạo các bộ môn và quý thầy cô là cố vấn học 

tập năm học 2018 – 2019. 

- Thông qua buổi họp mặt giúp sinh viên nắm được cơ cấu các bộ môn thuộc khoa, 

chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Khoa trong công tác đào tạo sinh viên. Đồng thời trao 

đổi trực tuyến giữa lãnh đạo Khoa và sinh viên để giải đáp các vấn đề thắc mắc, khó khăn 

của sinh viên khóa mới. 

II. BAN TỔ CHỨC 

  1. Ths. Nguyễn Việt Phương Bí thư đoàn khoa Trưởng ban 

  2. Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hân Phó bí thư đoàn khoa Phó trưởng ban TT 

  3. Ths. Nguyễn Hồng Thủy Chánh văn phòng khoa Phó trưởng ban 

  4. Sv. Trang Hồng Hạnh       UV BCH đoàn khoa Ủy viên 

5. Sv. Ngô Thị Minh Phương UV BCH đoàn khoa Ủy viên 

6. Sv. Huỳnh Nhựt Thư UV BCH đoàn khoa Ủy viên 

7. Các đồng chí Ủy viên BCH đoàn khoa, BCH chi đoàn, Ban cán sự các lớp. 

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: 07 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 08/9/2018. 

- Địa điểm: Hội trường Khoa Điều dưỡng - KTYH. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

- Quý thầy cô trong BCN Khoa Điều dưỡng – KTYH. 

- Quý thầy cô lãnh đạo các bộ môn, quý thầy cô là cố vấn học tập các lớp năm học 

2018 – 2019. 

- Các tân sinh viên K44 và K32 

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
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2. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ Khoa, cơ cấu tổ chức nhân sự các bộ môn thuộc 

Khoa. 

3. Chủ tọa đoàn trao đổi và giải đáp các câu hỏi của sinh viên về các vấn đề liên quan 

năm học 2018 – 2019. 

4. Bế mạc. 

VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ (đính kèm) 

  

 Trên đây là kế hoạch tổ chức họp mặt đối thoại sinh viên K44 và K32 năm học 2018 

– 2019 kính trình Ban chủ nhiệm Khoa xem xét, phê duyệt. 

Trân trọng! 

 TM.BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 

Cần Thơ, ngày 06 tháng 09 năm 2018 

TRƯỞNG KHOA 

(đã ký) 

 

TRẦN ĐỖ HÙNG 

  

 


