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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT  

Năm học 2021 - 2022 

- Căn cứ  Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa Khoa học Xã hội; 

- Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất hiện tại của Khoa và Nhà trường; 

- Thực hiện chương trình hoạt động của Ban chấp hành Liên chi nhiệm kỳ 2019 

- 2022; 

 Khoa Khoa học Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Học tốt với chủ đề 

“Học tập online hiệu quả trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp” như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA  

 - Hội nghị là một hoạt động thiết thực trong chuỗi các hoạt động nhằm thi đua 

dạy tốt, học tốt năm học 2021 –2022 của Khoa Khoa học Xã hội.  

- Hội nghị là một diễn đàn giúp sinh viên trong toàn Khoa có dịp học hỏi những 

kinh nghiệm, kỹ năng học tốt đồng thời trao đổi, tháo gỡ những vấn đề nảy sinh trong 

quá trình học tập và rèn luyện. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để giảng viên trong Khoa 

được lắng nghe ý kiến của sinh viên để từ đó tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo.  

- Hội nghị sẽ giúp sinh viên chia sẻ những khó khăn, trở ngại trong học tập 

đồng thời đề xuất nguyện vọng để Khoa và Nhà trường xem xét, tìm giải pháp khăc 

phục nhằm giúp sinh viên có điều kiện học tập tốt nhất. 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 06/03/2022. 

2. Địa điểm/hình thức: Online 

3. Thành phần: 

 3.1. Thành phần bắt buộc: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và toàn thể sinh viên 

trong Khoa 

 3.2. Thành phần khuyến khích tham gia: Các giảng viên quan tâm  



III.  NỘI DUNG HỘI NGHỊ  

TT Nội dung Thực hiện 

1 Văn nghệ chào mừng Sinh viên 

Giảng viên 

2 Khai mạc Hội nghị Đại diện lãnh đạo Khoa 

3 Trao đổi kinh nghiệm và trình bày các tham 

luận 

+ Những khó khăn của Sinh viên trong quá 

trình học tập online.  

+ Sứ mệnh người thầy - Phương pháp học 

tập hiệu quả.  

+ Sinh viên sư phạm với việc đổi mới 

PPDH, tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy 

học.  

+ Cách khai thác thông tin online hiệu quả 

+ Biện pháp tăng tương tác trong quá trình 

học tập online. 

Giảng viên 

Sinh viên 

 

4 Trò chơi ô chữ / đuổi hình bắt chữ. Liên chi 

5 Khen thưởng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 

vươn lên trong học tập.  

Đại diện lãnh đạo Khoa 

6 Bế mạc Hội nghị  Đại diện lãnh đạo Khoa 

 

V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo Khoa  

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị; dự trù kinh phí  phục vụ Hội nghị. 

2. Liên chi đoàn Khoa 

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung theo sự phân công của Ban tổ chức và 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng tiểu ban theo đúng Kế hoạch. 

- Phân công và hỗ trợ sinh viên viết tham luận đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

3. Chi đoàn GVCB 

Phụ trách các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Hội nghị và tổ chức 

chương trình Hội nghị theo sự phân công của Ban tỏ chức. 



4. Cố vấn học tập và các lớp sinh viên 

Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung liên quan theo sự phân công của Ban 

tổ chức. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tốt của Khoa Khoa học Xã hội năm 

học 2021 - 2022, đề nghị các giảng viên, cán bộ và sinh viên thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch này.  

     Nơi nhận: 
       - Ban Chi ủy để báo cáo; 
       - Liên chi đoàn Khoa để phối hợp thực hiện 
       - Cố vấn học tập và giảng viên để phối  
hợp thực hiện;  
       - Các lớp để thực hiện; 
        - Trợ lí Khoa để thực hiện;  
        - Lưu Vp Khoa. 

PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

    TS. Phạm Thị Phương Huyền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN 

BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN 

I. BAN CHỈ ĐẠO  

 1. Phạm Thị Phương Huyền - Phụ trách Khoa - Trưởng Ban 

 2. Đặng Thị Hồng Liên - Phó Trưởng Khoa - Phó trưởng Ban 

 3. Hà Thị Mai Thanh - Đảng ủy viên - Phụ trách Chi bộ Khoa KHXH - ủy viên 

II. BAN TỔ CHỨC 

 1. Hoàng Thị Thanh Giang - Bí thư Liên chi - Trưởng Ban 

 2. Lò Ngọc Diệp - Phó Bí thư Liên chi - Phó trưởng Ban 

 3. Nguyễn Hạnh Vân - Ủy viên 

 4. Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên 

 5. Lò Thanh Bình - Trợ lí khoa - Uỷ viên 

III.  CÁC TIỂU BAN  

III.1. Tiểu Ban nội dung 

 1. Hoàng Thị Thanh Giang 

 2. Nguyễn Hạnh Vân 

 3. Tòng Thị Quỳnh Hương 

 4. Lê Thị Dung 

III.2. Tiểu Ban trang trí, khánh tiết 

 1. Lò Ngọc Diệp  

 2. Phú Thuỳ Hương 

 3. Điêu Thị Vân Anh 

 4. Trần Thị Phượng 

III.3. Tiểu Ban tuyên truyền, CSVS 

 1. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

 2. Nguyễn Trung Kiên 

 3. Tống Thanh Bình 

 4. Trần Thị Thanh Hà 

 5. Bùi Thị Hoa Mận 

 6. Lò Thanh Bình     PHỤ TRÁCH KHOA  

             

                    TS. Phạm Thị Phương Huyền 


