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THÔNG BÁO 

V/v: Viết bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa  

cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 6 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2230/KH-TĐHHN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của 

Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức 

“Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa hệ đại học chính quy khóa 6; 

Nhà trường Thông báo về việc viết bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công 

dân - sinh viên”  cuối khóa cụ thể như sau:  

1. Câu hỏi viết bài thu hoạch và tài liệu học tập 

 Sinh viên truy cập vào Website của Nhà trường theo đường link 

https://ctsv.hunre.edu.vn/tuan-sinh-hoat-cong-dan để xem tài liệu học tập và câu 

hỏi viết bài thu hoạch. 

2. Hình thức viết và thời gian nộp 

Bài thu hoạch sinh viên có thể viết bằng tay hoặc đánh máy trên khổ giấy 

A4 (không photocopy), đóng thành quyển bìa cứng (theo mẫu). Lớp trưởng thu  

theo lớp (có danh sách ký nộp kèm theo) và nộp về Phòng Công tác sinh viên 

(Phòng 405 – Nhà B) trước 16h ngày 10/7/2020. 

Sinh viên không nộp hoặc nộp chậm bài thu hoạch sinh hoạt công dân - 

sinh viên cuối khóa sẽ chưa được nhận Bằng tốt nghiệp.  

Căn cứ Thông báo yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện. Các Khoa, Bộ 

môn, Chủ nhiệm lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên./. 

 

Nơi nhận: 

 - Hiệu trưởng (để báo cáo); 

 - Các Khoa/Bộ môn (để thực hiện); 

 - Chủ nhiệm lớp (để thực hiện); 

 - Website Nhà trường; 

 - Lưu VT, CTSV.  

 

                 KT.HIỆU TRƯỞNG 

                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

              Phạm Quý Nhân 

  

https://ctsv.hunre.edu.vn/tuan-sinh-hoat-cong-dan


Câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa 

Đại học khóa 6 

(Kèm theo thông báo số:       /TB-TĐHHN, ngày      tháng       năm 2020) 

 

A. Về Bộ Luật Lao động: 

  Câu 1. Qua học tập, nghiên cứu Bộ Luật lao động số: 10/2012/QH13, 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 

thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Anh (chị) hãy cho biết: Bộ Luật lao động 

gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều; Nội dung cơ bản của mỗi chương? 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, người lao động có những quyền và 

nghĩa vụ gì? 

Câu 3. Anh (chị) Cho biết Hợp đồng lao động là gì? Việc giao kết hợp 

đồng lao động phải tuân theo những nguyên tắc gì. Hợp đồng lao động có thể 

thỏa thuận bằng lời nói được không? 

Câu 4. Anh (chị) cho biết Người lao động có trách nhiệm tuân thủ kỷ luật 

lao động như thế nào? 

B. Luật Cán bộ, công chức: 

Câu 1. Qua học tập, nghiên cứu Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 

thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 

năm 2010. Anh (chị) hãy cho biết Khái niệm về Cán bộ, công chức; Những đặc 

Trưng cơ bản của Cán bộ, công chức; Những quy định chung về Cán bộ, công chức. 

Các loại công chức Nhà nước? 

Câu 2. Các quyền và nghĩa vụ của Cán bộ, công chức? Công tác tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý Cán bộ công chức? 

Câu 3. Anh (chị) Nêu những Quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của 

cán bộ, công chức?. Những việc cán bộ, công chức, không được phép làm. 

C. Luật viên chức 

 Câu 1. Qua học tập, nghiên cứu Luật viên chức số: 58/2010/QH12. Anh 

(chị) hãy Làm rõ khái niệm viên chức, hoạt động nghề nghiệp của viên chức; 

Câu 2. Anh (chị) Xác định các vấn đề chung nhất trong nghề nghiệp của 

viên chức và quản lý viên chức; 

Câu 3. Anh (chị) nêu quyền và nghĩa vụ của viên chức? Công tác tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức?. Nêu những việc viên chức không được 

phép làm?. 

 

 



Mẫu bìa 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI THU HOẠCH 

SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA 

 

 

 

Họ và tên :…………………………………………........ 

Mã sinh viên : …………………………………………........ 

Lớp : …………………………………………........ 

Khoa : …………………………………………........ 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 7 năm 2020 
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