
Đợt học Nội dung Đơn vị thực hiện Ghi chú

- Liên hệ với sinh viên để tạo group Zalo của từng 

lớp (cập nhật DS sinh viên liên tục)

- Gửi danh sách tài khoản email do nhà trường 

cấp đến sinh viên.

- Gửi các tài liệu hướng dẫn sinh viên cách đăng 

nhập để tham gia lớp học trên hệ thống Elearning 

của nhà trường.

Cố vấn học tập

Các Khoa có số lượng 

sinh viên đông có thể 

cử thêm người hỗ trợ 

cố vấn học tập.

Từ 8h00-8h30
- Sinh viên đăng nhập vào lớp học.

- Ổn định lớp, điểm danh.

Cố vấn học tập, 

phòng Tuyển sinh-

CT.SVHS

Từ 8h30-10h30 

- Giới thiệu chung về trường, các Khoa, Trung 

tâm, Bộ môn, chuyên ngành; Nội quy sinh hoạt 

của Khoa/Trung tâm/Bộ môn và chuyên ngành.

Lãnh đạo 

Khoa/Trung tâm/Bộ 

môn

Từ 8h00-8h30
- Sinh viên đăng nhập vào lớp học.

- Ổn định lớp, điểm danh.

Cố vấn học tập, 

phòng Tuyển sinh-

CT.SVHS

SV dùng tài khoản 

email do trường cấp 

(đuôi @hcc2.edu.vn) 

đăng nhập vào lớp 

theo đường dẫn gởi 

trong group.Đợt 1:Toàn bộ 

sinh viên các 

ngành nhập học 

từ 01/05/2021 

đến 28/08/2021                                                 

Buổi sáng ngày 

03/09/2021 

(thứ 6)

SV dùng tài khoản 

email do trường cấp 

(đuôi @hcc2.edu.vn) 

đăng nhập vào lớp 

theo đường dẫn gởi 

trong group.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA NĂM 2021

Kể từ ngày 16/8/2021 đến hết kỳ 

tuyển sinh năm 2021

Buổi sáng ngày 

30/08/2021 

(thứ 2)

Thời gian

(Kèm theo kế hoạch số               /KH-CĐXD ngày        tháng        năm 2021)



Đợt học Nội dung Đơn vị thực hiện Ghi chúThời gian

Từ 8h30-10h30 

- Nội dung chương trình đào tạo, vị trí việc làm 

sau khi tốt nghiệp; 

Lãnh đạo 

Khoa/Trung tâm/Bộ 

môn

Từ 8h00-8h30
- Sinh viên đăng nhập vào lớp học.

- Ổn định lớp, điểm danh.

Cố vấn học tập, 

phòng Tuyển sinh-

CT.SVHS

Từ 8h30-10h30 

- Giới thiệu chung về trường, các Khoa, Trung 

tâm, Bộ môn, chuyên ngành; Nội quy sinh hoạt 

của Khoa/Trung tâm/Bộ môn và chuyên ngành.

Lãnh đạo 

Khoa/Trung tâm/Bộ 

môn

Từ 8h00-8h30
- Sinh viên đăng nhập vào lớp học.

- Ổn định lớp, điểm danh.

Cố vấn học tập, 

phòng Tuyển sinh-

CT.SVHS

Từ 8h30-10h30 

- Nội dung chương trình đào tạo, vị trí việc làm 

sau khi tốt nghiệp; 

Lãnh đạo 

Khoa/Trung tâm/Bộ 

môn

Từ 8h00-8h30
- Sinh viên đăng nhập vào lớp học chung.

- Ổn định lớp, điểm danh.

Cố vấn học tập, 

phòng Tuyển sinh-

CT.SVHS

Đợt 1:Toàn bộ 

sinh viên các 

ngành nhập học 

từ 01/05/2021 

đến 28/08/2021                                                 

Tập trung toàn 

bộ sinh viên của 

2 đợt

SV dùng tài khoản 

email do trường cấp 

(đuôi @hcc2.edu.vn) 

đăng nhập vào lớp 

theo đường dẫn gởi 

trong group.

Lưu ý: Những SV đã 

tham gia đầy đủ ở 

đợt trước không phải 

học lại

Buổi sáng ngày 

03/09/2021 

(thứ 6)

Buổi sáng ngày 

13/09/2021 

(thứ 2)

Buổi sáng ngày 

16/09/2021 

(thứ 5)

Đợt 2:Toàn bộ 

sinh viên các 

ngành nhập học 

từ 29/08/2021 

đến 17/09/2021

SV dùng tài khoản 

email do trường cấp 

(đuôi @hcc2.edu.vn) 

đăng nhập vào lớp 

theo đường dẫn gởi 

trong group.

Lưu ý: Những SV đã 

tham gia đầy đủ ở 

đợt trước không phải 

học lại

Buổi sáng 

ngày 

18/09/2021 

(thứ 7)

SV dùng tài khoản 

email do trường cấp 

(đuôi @hcc2.edu.vn) 

đăng nhập vào lớp 

sinh hoạt chung toàn 

trường theo 

ĐƯỜNG DẪN MỚI 

sẽ gởi vào chiều ngày 

16/9/2021.

SV dùng tài khoản 

email do trường cấp 

(đuôi @hcc2.edu.vn) 

đăng nhập vào lớp 

theo đường dẫn gởi 

trong group.



Đợt học Nội dung Đơn vị thực hiện Ghi chúThời gian

Từ 8h30-11h00 

- Hướng dẫn cách xem Thời Khóa biểu trên 

cổng thông tin đào tạo.

- Giải đáp các thắc mắc của SV ;

- Lưu ý các em thời gian các buổi học đầu tiên.

- Giới thiệu những điểm chính của Quy chế 

HSSV;

- Giới thiệu chế độ chính sách trong SV.

- Lãnh đạo phòng 

Đào tạo và Phòng 

Tuyển sinh - Công 

tác SVHS

Đợt 3:Toàn bộ 

sinh viên các 

ngành nhập học 

sau 18/09/2021

- Sinh viên đăng nhập vào lớp học chung.

- Ổn định lớp, điểm danh.

Cố vấn học tập, 

phòng Tuyển sinh-

CT.SVHS

- Hướng dẫn cách xem Thời Khóa biểu trên 

cổng thông tin đào tạo.

- Giải đáp các thắc mắc của SV ;

- Lưu ý các em thời gian các buổi học đầu tiên.

- Giới thiệu những điểm chính của Quy chế 

HSSV;

- Giới thiệu chế độ chính sách trong SV.

- Lãnh đạo phòng 

Đào tạo và Phòng 

Tuyển sinh - Công 

tác SVHS

LỊCH HỌC SẼ BỐ TRÍ CỤ THỂ SAU

Tập trung toàn 

bộ sinh viên 

nhập học sau 

ngày 18/9/2021

SV dùng tài khoản 

email do trường cấp 

(đuôi @hcc2.edu.vn) 

đăng nhập vào lớp 

sinh hoạt chung toàn 

trường theo 

ĐƯỜNG DẪN MỚI 

LỊCH HỌC SẼ BỐ TRÍ CỤ 

THỂ SAU

Tập trung toàn 

bộ sinh viên của 

2 đợt

Buổi sáng 

ngày 

18/09/2021 

(thứ 7)

SV dùng tài khoản 

email do trường cấp 

(đuôi @hcc2.edu.vn) 

đăng nhập vào lớp 

sinh hoạt chung toàn 

trường theo 

ĐƯỜNG DẪN MỚI 

sẽ gởi vào chiều ngày 

16/9/2021.


