TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:

/KH-ĐHNH-KTKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức đối thoại giữa BCN Khoa/Giảng viên cố vấn và sinh viên Khoa KTKT

Căn cứ kế hoạch số 07/KH-ĐHNH-KTKT ngày 06/9/2017 về triển khai các hoạt
động trong HKI năm học 2017-2018 của Khoa KTKT;
Đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa BCN
khoa/GVCV và sinh viên khoa, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của sinh viên các lớp thuộc khoa Kế toán –
Kiểm toán;
- Trao đổi, phản hồi và có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo của khoa Kế toán – Kiểm toán.
II. NỘI DUNG
- BCN Khoa/GVCV thông báo tình hình và hoạt động của trường/khoa đến với
sinh viên (công tác học vụ và ngoài học vụ);
- Sinh viên trao đổi nguyện vọng trong học tập, hoạt động rèn luyện, trau dồi kỹ
năng, thái độ;
- Giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng các hoạt động của khoa.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian: từ 9g00 – đến 11g00 thứ Tư ngày 13/9/2017.
2. Địa điểm: GĐ A006.
3. Thành phần tham dự:
-

BCN Khoa, Giảng viên cố vấn thuộc Khoa, Giảng viên Khoa, Giáo vụ khoa;

-

BCH Đoàn Khoa, BCH Liên chi, BCN CLB;

-

BCH chi đoàn, BCH chi hội, BCS các lớp thuộc khoa.

IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCN khoa phân công Đoàn khoa tổ chức hoạt động này.
2. Tiến độ thực hiện

-

06/9/2017 – 09/9/2017: xây dựng kế hoạch

-

10/9/2017 – 12/9/2017:
+ Triển khai thông tin đến các GVCV và sinh viên các lớp;
+ Thực hiện công tác truyền thông (email, fanpage Đoàn - Hội, CLB;
+ Dự trù kinh phí tổ chức.

-

Sáng ngày 13/9/2017: tổ chức đối thoại.

Để buổi đối thoại đạt kết quả tốt, BCN Khoa yêu cầu các thành phần liên quan
triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- BCN khoa/GVCV;
- Sinh viên các lớp;
- Ban website khoa;
- Lưu: VPK.
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