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1) Khảo sát: 

 Sinh viên liên hệ nơi tiến hành công việc (trung tâm, đơn vị tổ chức,…) 

 Liên hệ người quản lí để lên kế hoạch các công việc cụ thể. 

 Chọn ngày để tiến hành công tác (dự trù 1 tuần để ký kế hoạch) 

2) Lập kế hoạch: 

 Lấy file hdnksv.rar, trong folder “bieumau” có 3 file : (MAUKEHOACH), 

([TENHD] XX-XX-201X), (PDG HOAT DONG) 

 Điền đầy đủ thông tin vào 2 mẫu: (MAUKEHOACH). và ([TENHD] XX-XX-

201X). Riêng sheet [Tổng kết] của file ([TENHD] XX-XX-201X) sinh viên không 

cần hoàn thành sheet này. 

 Nộp VPĐ vào thứ 2 (Đội sẽ kiểm tra kế hoạch. Nếu có sai sót, đội sẽ liên hệ trực 

tiếp để chỉnh sửa vào thứ 3) 

 Thứ 4 – Thứ 5: chờ ký kế hoạch. Vào tối thứ 5 ( 19h – 21h ) sẽ gửi mail hoặc gọi 

điện thoại trực tiếp để thông báo được đi) 

3) Tiến hành: 

 Đi đúng ngày ghi trong kế hoạch. 

 Thực hiện các công việc đã đề ra. Chụp lại hình ảnh đặc trưng về công việc của 

ngày hôm đó (5 hình bằng bất cứ phương tiện nào, độ phân giải tối thiểu 800x 600 

pixel) 
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 Hoàn thành công việc, cuối buổi liên hệ trung tâm (hoặc người quản lí) để ký xác 

nhận (chỉ cần ký tên và không nhất thiết phải có dấu đỏ). Yêu cầu người quản lí ghi 

nhận xét vào PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG và chấm điểm. 

4) Tổng kết: 

 Gửi mail file ([TENHD] XX-XX-201X). về cho Đội ngay trong ngày tiến hành đi. 

Nộp giấy chứng thực + PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG  + file hình ảnh vào thứ 

2 tuần tiếp theo. Riêng file hình ảnh sẽ copy vào máy VPĐ. 

 Đội sẽ tiến hành tổng kết vào dữ liệu chung của khoa. Hạn chót là thứ 5 sẽ gửi mail 

có file ([TENHD] XX-XX-201X). về cho sinh viên đã tham gia hoạt động. 

 Sinh viên có nhu cầu lấy giấy chứng nhận CTXH (mẫu viết tay của VPĐ) để lưu 

trữ vì một số điều kiện khách quan. Liên hệ VPĐ để điền vào mẫu, nộp lại, 7 ngày 

sau nhận giấy có mộc của BCH đoàn khoa Cơ Khí (Lưu ý: mail có file chứng thực 

và giấy chứng nhận CTXH của BCH đoàn khoa có giá trị như nhau). 

Để hoàn thiện hơn về quy trình đăng ký hoạt động ngoại khoá, mọi ý kiến đóng góp xin 

gửi về địa chỉ : lgtrongck9@gmail.com  
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