TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TB-CTSV
Biên Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v Nội dung sinh hoạt lớp tuần 1+2 học kỳ I năm học 2013-2014
I.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
 Tuyên truyền kỷ niệm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945. Với thắng lợi vang dội của Việt Minh trước quân
Pháp, Nhật và chính phủ Đế quốc trong cách mạng tháng 8 năm 1945. 14h ngày 29-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Trong bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, Người đã khẳng định trước thế giới:
‘Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành
một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần
và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy !”.
Ngày 2-9-1945 mãi đi vào lịch sử như một ngày độc lập đầu tiên của dân tộc
Việt Nam sau gần một thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến
công của Việt Nam – một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân
tộc thuộc địa trên thế giới. Ngày 2-9 trở thành ngày Quốc khánh của nhân dân
Việt Nam và đó cũng là cái mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ
nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta – một tương lai mới với nhiều thắng lợi mới.

II. NỘI QUY-KỶ LUẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG
GVCN-CVHT phổ biến cho sinh viên:
 Quy định quyền, nhiệm vụ và những điều sinh viên không được làm (Ban hành
kèm theo số 103/QĐ-ĐHLH ngày 28/01/2013 của Hiệu trưởng trường đại học
Lạc Hồng) (xem file đính kèm).
 Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật (Ban hành kèm theo Quyết
định số 909/QĐ-ĐHLH ngày 23/11/2012 của Hiệu trưởng trường đại học Lạc
Hồng) (xem file đính kèm).
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GVCN-CVHT thường xuyên nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng nội quy-quy
định của nhà trường. Trình bày rõ ràng khung xử lý kỷ luật dựa trên một số nội
dung vi phạm để sinh viên biết và thực hiện.
Khung xử lý kỷ luật có thể xem trên trang web trường lhu.edu.vn mục Văn bản
 kỷ luật sinh viên.
III. THÔNG BÁO KHÁC
1. Cảnh báo tình trạng rao bán thẻ bảo hiểm: Vào đầu năm học, một số đối
tượng (thường là người lạ hoặc là cựu sinh viên trường) thường vào các cơ sở nhà
trường để rao bán thẻ bảo hiểm (bảo hiểm xe máy, bảo hiểm nhân thọ…). Đây là
trường hợp buôn bán vi phạm quy định và không được sự đồng ý của Ban Giám
hiệu nhà trường.
Nếu phát hiện thấy các trường hợp buôn bán trên, sinh viên báo ngay cho bảo vệ
tại cơ sở gần nhất để kịp thời xử lý (GVCN-CVHT lưu số điện thoại phòng bảo vệ
các cơ sơ vào sổ bài giảng để sinh viên thuận tiện trong việc liên lạc):
 Bảo vệ CS1: 0613.951.047
 Bảo vệ CS4: 0618.850.711
 Bảo vệ CS2: 0613.951.994
 Bảo vệ CS5: 0618.850.300
 Bảo vệ CS3: 0613.953.596
2. Thông báo về việc xét trao “Học bổng Nguyễn Văn Ký” năm học 20132014: Thực hiện công văn số 188/KH-MTT ngày 01/8/2013 của Ủy ban mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; nhằm động viên và giúp đỡ cho những sinh viên
trường Đại học Lạc Hồng có hoàn cảnh khó khăn, trường Đại học Lạc Hồng thông
báo về việc xét hồ sơ trao “Học bổng Nguyễn Văn Ký” năm học 2013-2014 (xem
file đính kèm)
 Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/9/2013
 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên, cơ sở 2, đường Huỳnh Văn
Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 Điện thoại liên lạc: 0613.952250 (gặp Thầy Phan Quang Phước)
3. Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ chính sách
sinh viên:
a) Thời gian: Tất cả các ngày trong tuần, trừ tối chủ nhật
 Buổi sáng: 07h30 đến 11h30
 Buổi chiều: 13h00 đến 16h30
 Buổi tối: 18h00 đến 20h00
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Phòng Công tác sinh viên chỉ cấp giấy xác nhận vào học kỳ chính, không cấp
giấy xác nhận trong thời gian nghỉ hè, mùa thi (trừ trường hợp đặc biệt).
b) Địa điểm: Phòng D105, cơ sở 2
c) Đối tượng: Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
d) Quy trình thực hiện: (xem file đính kèm )
 Lưu ý:
 Sinh viên khi đến phòng Công tác sinh viên liên hệ làm hồ sơ chính sách mặc
trang phục lịch sự, kín đáo, mang thẻ sinh viên theo đúng quy định của Nhà
trường, trường hợp mặc trang phục không đúng quy định sẽ không được giải
quyết hồ sơ.
 Các hồ sơ bị tẩy xóa hoặc chỉnh sửa sai quy định sẽ không được giải quyết.
 Các loại giấy xác nhận khác, sinh viên vui lòng đăng ký trên trang website của
trường: http://lhu.edu.vn và liên hệ Phòng Đào tạo (cơ sở 1) để nhận lại.
4. Thông báo thống kê danh sách sinh viên nội trú, ngoại trú, sinh viên ở
dùng gia đình: Để việc quản lý, cập nhật thông tin sinh viên được thuận tiện,
Phòng Công tác sinh viên đề nghị GVCN-CVHT thống kê danh sách sinh viên nội
trú, ngoại trú và sinh viên ở cùng gia đình (theo mẫu). Quản sinh khoa tổng hợp và
gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 30/9/2013 qua mail nội bộ ctsv,
minhtan và file giấy kèm theo.
 Mẫu thông tin sinh viên ngoại trú (xem mẫu số 1)
 Mẫu thông tin sinh viên nội trú (xem mẫu số 2)
 Mẫu thông tinh sinh viên ở cùng gia đình (xem mẫu số 3)
Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Lê Minh Tân-phòng Công tác sinh viên để được
giải đáp, số điện thoại 0613.952250 hoặc 0907.606933
5. Sinh viên góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - quyền công dân, vai
trò của thế hệ trẻ: Tham gia góp ý sửa đổi Hiếp pháp năm 1992 là một sự kiện
chính trị quan trọng đối với tất cả công dân Việt Nam. Đặc biệt, đối với các tầng
lớp trẻ tuổi, sinh viên càng cần phải có trách nhiệm nhiều hơn với quốc gia, dân tộc
thông qua đợt sinh hoạt chính trị quy mô lớn này. Hơn nữa, sinh viên lại là đội ngũ
trí thức, nắm trong tay vận mệnh của đất nước trong tương lai không xa.
Việc góp ý cho dự thảo Hiến pháp năm 1992 không những thể hiện được trách
nhiệm công dân mà còn là dịp để các bạn sinh viên có thể mở rộng kiến thức xã
hội của mình về nội dung Hiến pháp, nguồn gốc Hiến pháp, cơ quan thẩm quyền
xây dựng, ban hành Hiến pháp.
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Hiện nay các bạn có thể tìm hiểu thông tin và tham khảo Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992 qua mạng, qua các thông tin truyền thông, truyền hình hoặc liên hệ
với GVCN-CVHT để tiếp nhận thông tin. Đồng thời các bạn có quyền tham gia
đóng ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại địa phương hoặc gửi ý kiến
trực tiếp tại website http://duthaoonline.quochoi.vn từ nay đến hết ngày 30/9/2013.
6. Thông báo đăng ký thi giấy phép lái xe hai bánh: Nhằm tạo điều kiện thuận
lợi trong việc đăng ký học, thi sách hạch bằng lái xe máy hạng A1 cho cán bộ,
nhân viên và sinh viên trong toàn trường, phòng Công tác sinh viên thông báo đến
toàn thể cán bộ, nhân viên và các bạn sinh viên có nhu cầu học, thi sát hạch giấy
phép lái xe máy hạng A1 có thể đăng ký tại phòng Công tác sinh viên, cụ thể như
sau:
Hồ sơ bao gồm :

Lệ phí :

 01 Đơn đề nghị học, thi sát hạch GPLX (phòng Công
tác sinh viên-P.D105-Cơ sở 2)
 01 Giấy khám sức khỏe.
 01 Giấy chứng minh photo 2 mặt (hộ chiếu nếu là
người nước ngoài và có công chứng nhà nước)
 02 ảnh màu 4x6.
 395.000 đồng (bao gồm tài liệu, học phí,lệ phí thi:
260.000 đồng và lệ phí lấy bằng: 135.000 đồng).
 Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (trường lái)
 01 tháng 2 lần

Địa điểm học :
Thời gian khai
giảng:
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Công tác sinh viên-P.D105, cơ sở 2
trường Đại học Lạc Hồng hoặc qua số điện thoại: 0613.952.250
7. Phòng Tài vụ thông báo về việc sinh viên đóng học phí học kỳ I năm học
2013-2014:
 Thời gian đóng học phí: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/10/2013
 Nếu quá thời hạn trên, những sinh viên không đóng đủ học phí sẽ bị xử lý như
sau:
 Chậm 1 tháng: Phạt 10% số học phí còn thiếu (mỗi tuần 2.5%)
 Chậm 2 tháng: Phạt 15% số học phí còn thiếu
 Chậm 3 tháng: Phạt 20% số học phí còn thiếu
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Những trường hợp vì hoàn cảnh khó khăn không thể đóng đóng hạn, thì trước
khi hết hạn phụ huynh phải có đơn xin hoãn có xác nhận của chính quyền địa
phương (hoặc cơ quan công tác) gửi đến Hiệu trưởng qua phòng Tài vụ. Thời hạn
cho phép kéo dài của đơn phải trước kỳ thi học kỳ (xem file đính kèm)
8. Nội dung thông báo của Khoa
GVCN-CVHT phổ biến cho sinh viên các nội dung cần thông báo của khoa như
thời gian biểu các môn học, thủ tục đăng ký học lại … Khuyến khích sinh viên phát
biểu ý kiến, trình bày thắc mắc để giải đáp hoặc hướng dẫn sinh viên liên hệ công
tác với các Phòng/Khoa khác.
GVCN cung cấp cho sinh viên số điện thoại của cá nhân, địa điểm và số điện
thoại của văn phòng khoa để sinh viên thuận tiện trong việc giải đáp thắc mắc hoặc
giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên.
Trên đây là gợi ý một số nội dung sinh hoạt lớp phổ biến cho sinh viên, đề nghị
GVCN-CVHT tìm hiểu và bổ sung thêm các nội dung để đảm bảo thông tin cung
cấp cho sinh viên.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

(đã ký)

NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan

Vũ Văn Tuấn

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (báo cáo);
- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên);
- Lưu P. CTSV.
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