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KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA  
NĂM HỌC 2019-2020 

Dành cho sinh viên VIỆN NC&PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC-KHÓA 45 

 

 Theo công văn số 1518/KH-ĐHCT ngày 10.7.2019 về kế hoạch sinh hoạt và lao 

động đầu năm học 2019-2020 và công văn số 30 /KH-TTHL ngày 30.7.2019 về sinh hoạt tại 

Trung tâm học liệu, Viện NC&PT Công nghệ sinh học thông báo kế hoạch sinh hoạt cụ thể 

đến Cố vấn học tập và các sinh viên khóa 45 (Ký hiệu nhóm N28) nhƣ sau: 

 

Thời gian Địa điểm Nội dung 

Thứ Năm 05/9/2019 

(Chiều 13 giờ 30) 

Sảnh Trung tâm học liệu 

(TTHL) 

 Hƣớng dẫn cách sử dụng TTHL, cấp phát 

tài khoản sử dụng dịch vụ trên mạng máy 

tính Trƣờng.  

 

* Yêu cầu đối với sinh viên: Bắt buộc tham dự 

đầy đủ theo lịch, ăn mặc gọn gàng và lịch sự để 

chụp hình làm thẻ. Hạn chế mang cặp da, túi 

xách, nón, áo khoác khi đến sinh hoạt tại 

TTHL. 

Thứ Sáu 06/9/2019 

(Sáng 7 giờ 30) 

 

Hội trƣờng Rùa –Khu 2- 

Đại học Cần Thơ. 

 

 Sinh hoạt chung theo Trƣờng 

(Ký hiệu nhóm N28) 

Thứ Bảy 07/9/2019 

 (Chiều 13 giờ 30) 

 

Hội trƣờng Rùa –Khu 2- 

Đại học Cần Thơ. 

 

 Sinh hoạt chung theo Trƣờng 

(Ký hiệu nhóm N28) 

Thứ Tư 25/9/2019 

(Chiều 17 giờ) 

Hội trƣờng Rùa –Khu 2- 

Đại học Cần Thơ. 

 

 Sinh hoạt theo Viện NC&PT Công nghệ sinh 

học. 

 Văn nghệ chào đón Tân sinh viên (Đoàn 

Viện) 
 

 

* GHI CHÚ: 

 

Thời gian học chính thức khóa 45:  Tuần 6 (09/9/2019).  

Thời khóa biểu học và các thông tin dành cho Tân sinh viên xem thêm trên website 

Trƣờng Đại học Cần Thơ www.ctu.edu.vn và Viện NC&PT Công nghệ sinh học 

http://birdi.ctu.edu.vn/ (mục Tân sinh viên). 

 

Yêu cầu sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung nêu trên. 

 

VP. VIỆN NC&PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC   
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