
 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 
 

STT THỜI GIAN  CÁC KHOA THỰC HIỆN 

1 Ngày 16/9/2021 

Khoa Điện 

 – Điện tử 

Khoa  

Kinh tế - Xã hội 

Khoa Công nghệ 

 
 

 

Khoa Điện – 

Điện tử, Khoa 

Kinh tế - Xã hội 

- 14h00 - 15h00: Gặp gỡ 

BGH. 

- 15h00 -16h00: Khoa giới 

thiệu khái quát về tổ chức 

của  hoa, chương trình đào 

tạo và thời gian học của 

từng nghề. 

- 14h00 -15h00: Khoa 

giới thiệu khái quát về 

tổ chức của khoa, 

chương trình đào tạo và 

thời gian học của từng 

nghề. 

- 15h00 - 16h00: Gặp 

gỡ BGH. 

 

 

2 Ngày 17/9/2021 

  - 14h00 - 15h00: Gặp gỡ BGH. 

- 15h00 -16h00: Khoa giới thiệu khái quát về 

tổ chức của  hoa, chương trình đào tạo và thời 

gian học của từng nghề. 

 

 

Khoa Công nghệ 

3 Ngày 20/9/2021 

- 14h00 - 15h00: Phòng Đào tạo phổ biến quy chế học 

tập, kiểm tra, thi cử, xét lên lớp, thi lại, học lại, điều 

kiện tốt nghiệp, bảo lưu… 

- 15h00 -16h00: Phòng CTHS phổ biến nội quy học 

sinh và các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

- 14h00 -15h00: Phòng CTHS phổ biến nội 

quy học sinh và các vấn đề liên quan đến công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- 15h00 - 16h00: Phòng Đào tạo phổ biến quy 

chế học tập, kiểm tra, thi cử, xét lên lớp, thi 

lại, học lại, điều kiện tốt nghiệp, bảo lưu… 

Phòng Đào tạo + 

Phòng CTHS 



 

 

4 Ngày 21/9/2021 
14h00 – 15h00: Chuyên đề 

5S 

14h00 – 15h00: Chuyên 

đề kỹ năng giao tiếp 
14h00 – 15h00: Chuyên đề an toàn giao thông 

Thầy Trình, Cô 

Thùy, thầy 

Trọng  

5 Ngày 22/9/2021 
14h00 – 15h00: Chuyên đề 

an toàn giao thông 

14h00 – 15h00: Chuyên 

đề 5S 
14h00 – 15h00: Chuyên đề kỹ năng giao tiếp 

Thầy Trọng, 

thầy Trình, Cô 

Thùy 

6 Ngày 23/9/2021 
14h00 – 15h00: Chuyên đề 

kỹ năng giao tiếp 

14h00 – 15h00: Chuyên 

đề an toàn giao thông 
14h00 – 15h00: Chuyên đề 5S 

Cô Thùy, thầy 

Trọng, thầy 

Trình 

 

 


