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THÔNG BÁO 
V/v tổ chức chương trình công tác xã hội cho sinh viên 

khóa Đại học 2010 và Cao đẳng 2011 
  

 Nhằm thực hiện chương trình công tác xã hội (CTXH) hàng năm dành cho sinh viên: 

giúp sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong xã hội, hòa nhập và hiểu hơn về giá trị cuộc 

sống, đồng thời hỗ trợ sinh viên các khóa Đại học 2010 và Cao đẳng 2011 bổ sung ngày 

CTXH để hoàn tất hồ sơ, thủ tục ra trường. Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ 

chức đợt hoạt động CTXH dành cho SV khóa Đại học 2010 và Cao đẳng 2011 như sau: 

 Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên Đại học 2010 và Cao đẳng 2011  

 Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/07/2014 đến 15/08/2014. 

 Chương trình: 

 Chương trình tình nguyện vì STU xanh sạch đẹp (ưu tiên cho SV chưa hoàn thành từ 

0.5 đến 1 ngày CTXH): 

o Thực hiện vệ sinh cảnh quan, mỹ quan của Trường 

o Thời gian: Thứ 7 ngày 09/08/2014 

o Số lượng: 40SV/1 buổi (Chỉ tổ chức khi đủ số lượng và một buổi duy nhất). 

 Chương trình tình nguyện phối hợp với chiến dịch Mùa hè xanh địa bàn Tp.HCM 

o Tham gia các đội hình chuyên của chiến dịch Mùa hè xanh 2014. 

o Thời gian: Từ 21/07/2014 đến 15/08/2014 (lịch công tác đính kèm) 

 Đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác SV (D113) từ ngày 

22/07/2014. 

Lưu ý:  

 Trang phục: đồng phục thể dục trường, đeo thẻ sinh viên. 

 Thái độ, tác phong: Vui vẻ, lịch thiệp khi tiếp xúc. Nghiêm túc, đúng giờ làm việc, ý 

thức tự giác cao, không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm công việc được giao. 

 Kỷ luật: Thực hiện nghiêm túc theo sự phân công của Cán bộ Phòng hoặc sự quản lý 

của các Nhóm trưởng. 

 Sinh viên đăng ký tham gia chú ý theo dõi các thông báo được dán tại Bảng tin Phòng 

Công tác SV. 

 TM. Phòng Công tác Sinh viên 

Phó phòng  

  
                

 CN. Lê Thị Phương Hằng 
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