
NHÓM A
Chương trình đầu năm dành cho khoá 48

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN
ĐẦU KHOÁ

Sinh viên ngành Y, RHM, Dược khoá K48

Chiếu phim giới thiệu về Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hội trường 
Cửu Long

Sáng ngày 13/10/2022

Giới thiệu về Trường. Định hướng phát triển trường giai đoạn 2020 –
2025, tầm nhìn đến 2030. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo
dục của Trường
Qui chế đào tạo và các vấn đề liên quan
Chương trình và kế hoạch đào tạo đại học năm học 2022 – 2023
Hướng dẫn đăng ký học phần online, Thực hành hướng dẫn SV sử dụng
Web, phần mềm QLĐT 

7g20 -  7g30

7g30 -  8g45

9g00 - 11g00

Hội trường 
Cửu Long

Tình hình an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn trường học, công tác
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ

Chiều ngày 13/10/2022

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm và các
tệ nạn xã hội; 
An toàn giao thông và các vấn đề văn hóa giao thông cho SV

13g30 - 14g00

14g30 - 15g00
Các quy chế về công tác sinh viên do nhà trường ban hành; phổ biến các
nội dung về yêu cầu SV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách
nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường; 
Chuẩn năng lực kỹ năng rèn luyện SV. Giới thiệu các đội cộng tác viên.
Luật an ninh mạng. Cách khai thác hiệu quả thông tin trên internet, mạng
xã hội. Tiếp cận thông tin trang mạng xã hội và cách nhìn nhận để xử lý
thông tin. Nhận biết và phòng ngừa các hoạt động bán hàng đa cấp

14g00 - 14g30

15g15 - 17g15

Các
giảng đường

Họp lớp đầu năm theo lịch

Chiều ngày 16/10/2022

Họp lớp đầu năm theo lịch

13g00 - 15g00

15g15 - 17g15 

Hội trường 
Cửu Long

Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên phong, gương mẫu, có đạo đức
cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. 

Chiều ngày 14/10/2022

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

13g30 - 15g00

15g15 - 16g15
Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua

Hoạt động hợp tác quan hệ đối ngoại trong nước và quốc tế của trường,
cộng tác viên quan hệ đối ngoại và định hướng du học...

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS

Phổ biến quy định tài sản trí tuệ, bản quyền đối với sách và tài liệu học tập.

16g15 - 17g30

Kỹ năng phát triển tư duy: Quản trị stress; Ứng phó trầm cảm; Tư duy
sáng tạo - độc lập; Tư duy phản biện; Tư duy tích cực.
Kỹ năng giao tiếp ứng xử: Kỹ năng giao tiếp; Ứng xử trong giao tiếp, Mở
rông mối quan hệ bằng giao tiếp.
Quản trị cảm xúc: Trí tuệ cảm xúc EQ; Giải quyết xung đột và vấn đề;
Học tập hiệu quả; Am hiểu tâm lý người đối diện.

7g30 - 11g00 SV đăng ký và 
BTC sắp xếp 
địa điểm dựa 
trên số lượng 

đăng ký 

Sáng ngày 23/10/2022
 Các chuyên đề tự chọn

8g30 - 9g30

9g45 -  11g15

Giới thiệu về ĐTN – HSV Trường.
Chương trình hoạt động năm học 2021 – 2022; hướng dẫn chuyển sinh
hoạt Đoàn
Giới thiệu các CLB đội nhóm và các hoạt động ngoại khoá
Công tác phòng, chống dịch bệnh; Các quy định, quy trình bảo đảm an
toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà
trường
Luật an ninh mạng. Cách khai thác hiệu quả thông tin trên internet, mạng
xã hội. Tiếp cận thông tin trang mạng xã hội và cách nhìn nhận để xử lý
thông tin. Nhận biết và phòng ngừa các hoạt động bán hàng đa cấp

Sáng ngày 14/10/2022

Hội trường 
Cửu Long

7g30 -  8g30



NHÓM B
Chương trình đầu năm dành cho khoá 48

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN
ĐẦU KHOÁ

Sinh viên các ngành YHDP, YHCT
Điều dưỡng, YTCC, XNYH, Hộ sinh, KTHA K48

Hội trường 
YTCC

Qui chế đào tạo và các vấn đề liên quan.
Chương trình và kế hoạch đào tạo đại học năm học 2022 – 2023.
Hướng dẫn đăng ký học phần online, Thực hành hướng dẫn SV sử dụng
Web, phần mềm QLĐT 
Tình hình an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn trường học, công tác
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ.
Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm và các
tệ nạn xã hội; 
An toàn giao thông và các vấn đề văn hóa giao thông cho SV

Chiều ngày 13/10/2022
13g30 - 15g30

16g15 - 16g45

15g45 - 16g15

16g45 - 17g15

Các
giảng đường

Họp lớp đầu năm theo lịch

Chiều ngày 16/10/2022

Họp lớp đầu năm theo lịch

13g00 - 15g00

15g15 - 17g15 

Hội trường 
YTCC

Hoạt động hợp tác quan hệ đối ngoại trong nước và quốc tế của trường,
cộng tác viên quan hệ đối ngoại và định hướng du học...
Phổ biến quy định tài sản trí tuệ, bản quyền đối với sách và tài liệu học
tập.
Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên phong, gương mẫu, có đạo đức
cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. 
Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam
Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua
Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS

Chiều ngày 14/10/2022
13g30 - 14g45

15g00 - 16g30

16g30 - 17g30

Kỹ năng phát triển tư duy: Quản trị stress; Ứng phó trầm cảm; Tư duy
sáng tạo - độc lập; Tư duy phản biện; Tư duy tích cực.
Kỹ năng giao tiếp ứng xử: Kỹ năng giao tiếp; Ứng xử trong giao tiếp, Mở
rông mối quan hệ bằng giao tiếp.
Quản trị cảm xúc: Trí tuệ cảm xúc EQ; Giải quyết xung đột và vấn đề;
Học tập hiệu quả; Am hiểu tâm lý người đối diện.

7g30 - 11g00 SV đăng ký và 
BTC sắp xếp 
địa điểm dựa 
trên số lượng 

đăng ký 

Sáng ngày 23/10/2022
 Các chuyên đề tự chọn

9g00 - 10g00

10g15 -  11g15

Luật an ninh mạng. Cách khai thác hiệu quả thông tin trên internet, mạng
xã hội. Tiếp cận thông tin trang mạng xã hội và cách nhìn nhận để xử lý
thông tin. Nhận biết và phòng ngừa các hoạt động bán hàng đa cấp
Giới thiệu về ĐTN – HSV Trường.
Chương trình hoạt động năm học 2021 – 2022; hướng dẫn chuyển sinh
hoạt Đoàn
Giới thiệu các CLB đội nhóm và các hoạt động ngoại khoá
Công tác phòng, chống dịch bệnh; Các quy định, quy trình bảo đảm an
toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà
trường

Sáng ngày 14/10/2022

Hội trường 
YTCC

7g30 -  9g00

Hội trường 
YTCC

Sáng ngày 13/10/2022
7g20 -  7g30

7g30 -  8g45

9g00 - 11g00

Chiếu phim giới thiệu về Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Giới thiệu về Trường. Định hướng phát triển trường giai đoạn 2020 –
2025, tầm nhìn đến 2030. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo
dục của Trường
Các quy chế về công tác sinh viên do nhà trường ban hành; phổ biến các
nội dung về yêu cầu SV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách
nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường; 
Chuẩn năng lực kỹ năng rèn luyện SV. Giới thiệu các đội cộng tác viên.
Thực hành tìm kiếm thông tin trên trang web Trường, giới thiệu các công
cụ đánh giá rèn luyện, đăng ký dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động
ngoại khoá trực tuyến


