HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
___
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2020
Số: 05/KH-HSV

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình hỗ trợ thí sinh tham gia
kỳ thi THPT Quốc gia, kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM
“TIẾP SỨC MÙA THI” năm 2020
_____

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi
THPT Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an
toàn, thuận lợi, tạo sự an tâm, tâm lý tốt cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
- Cung cấp thông tin về quy chế thi, quy chế xét tuyển vào các trường đại học, học
viện, cao đẳng, trung cấp năm 2020.
- Hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực
tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, ý thức
trách nhiệm đối với cộng đồng. Phát huy tinh thần tình nguyện của sinh viên Trường, chia
sẻ, giúp đỡ thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020.
2. Yêu cầu:
- Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, kỷ luật, đạt hiệu
quả cao; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh
được tiếp cận và hỗ trợ.
- Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa ban tổ chức chương trình với các đơn vị chức
năng có liên quan, các cơ sở Đoàn - Hội, thu hút đông đảo sinh viên, thanh niên tham gia.
- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức các hoạt động tập
trung đông người.
II. THỜI GIAN Đ A BꖀN TH C HI N L C LƯ NG:
1. Thời gian:
- Từ ngày 08/8 – 11/8/2020.
- Thời gian các ca trực trong ngày:
+ Sáng: 06h30 - 10h30.
+ Chiều: 12h30 - 16h30.
2. Địa bàn thực hiện: 06 điểm thi tại địa bàn quận Thủ Đức: THPT Thủ Đức, THPT
Tam Phú, THPT Đào Sơn Tây, THPT Hiệp Bình, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Linh
Trung.
3. Lực lượng: 200 chiến sĩ tình nguyện.
III. NỘI DUNG TH C HI N:

1. Giai đoạn chuẩn bị:
- Thời gian: Từ ngày 30/6 – 07/8/2020.
- Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế - Luật.
- Nội dung:
+ Triển khai công tác tuyên truyền, đưa tin về Chương trình trên các phương tiện
thông tin đại chúng; Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền trực quan: pa-nô, áp phích, băng
rôn, poster; Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.
+ Xây dựng, giới thiệu các kênh tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tham
gia kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Thu thập và xử lý thông tin nhu cầu thí sinh.
+ Triển khai đăng ký và thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện thực hiện
các hoạt động phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh. Tổ chức tập huấn cho các
đội hình sinh viên tình nguyện.
+ Huy động các nguồn lực hỗ trợ, cung cấp trang bị cho sinh viên tình nguyện,
cho các địa điểm thi và các vật phẩm hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi.
+ Liên hệ với các điểm thi, thống nhất nội dung chương trình.
2. Giai đoạn diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
- Thời gian: Từ ngày 08/8 –11/8/2020.
- Địa điểm: 06 điểm thi trên địa bàn quận Thủ Đức.
- Nội dung:
+ Hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày làm thủ tục và dự thi. Hướng dẫn, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi theo từng môn thi, buổi thi.
+ Tặng các vật dụng, vật phẩm hỗ trợ thí sinh như vé xe buýt, suất ăn nhẹ, nước
uống, và các vật dụng mang tính chất hỗ trợ khác.
+ Bố trí chỗ nghỉ ngơi trưa, tặng các suất ăn, nước uống cho thí sinh khó khăn.
+ Hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc sắp xếp ổn định xe, trật tự trước các
điểm thi.
+ Hỗ trợ lực lượng chức năng điều phối giao thông tại các điểm nút gần điểm thi.
+ Giải đáp các thắc mắc cho thí sinh về các thông tin liên quan đến kỳ thi và xét
tuyển.
3. Giai đoạn diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển riêng của các trường đại
học, học viện, cao đẳng năm 2020:
- Thời gian: từ ngày 15/8 – 16/8/2020.
- Địa điểm: Tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
+ Hỗ trợ thí sinh và người nhà trong những ngày làm thủ tục tại các địa điểm thi;
hướng dẫn, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi; phối hợp với đơn vị chức năng hướng dẫn, phân
luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực điểm thi, các điểm có mật độ giao thông
cao quanh điểm thi.
+ Khảo sát và bố trí sinh viên tình nguyện trực tại các bến xe, hỗ trợ thí sinh từ
các tỉnh về tham dự kỳ thi.
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+ Giới thiệu chỗ trọ đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Hỗ trợ đưa đón thí sinh khó khăn
khi có nhu cầu.
+ Triển khai công tác hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ
thi: phát cẩm nang hỗ trợ thí sinh, các vật dụng hỗ trợ thí sinh.
+ Phối hợp cùng với địa phương, các đơn vị chức năng xử lý các sự cố bất
thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ, …
IV. TỔ CHỨC TH C HI N:
1. Ban tổ chức cấp Trường:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa
thi 2020 tại Trường. Ban tổ chức cấp trường gửi kế hoạch thực hiện và tổng hợp danh
sách sinh viên đăng ký tham gia về Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố.
- Thành lập đội sinh viên tình nguyện theo nhu cầu thực tế của đơn vị mình. Tiến
hành khảo sát các địa chỉ nhà trọ, các điểm ăn uống và sinh hoạt, đặt bàn hướng dẫn và tư
vấn và hỗ trợ thí sinh.
- Thông tin rộng rãi cho sinh viên biết để đăng ký danh sách tham gia lực lượng
cấp thành và tại trường.
- Báo cáo tình hình hoạt động của trường và danh sách đề xuất khen thưởng ngay
sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh của trường mình về Trung Tâm Hỗ trợ học sinh, sinh
viên Thành phố; Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường.
2. Sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi 2020”:
- Chấp hành nghiêm túc nội quy chương trình.
- Đeo thẻ và sử dụng đồng phục được cấp theo đúng quy định của Ban tổ chức.
- Có mặt đúng giờ, đúng ca trực được phân công. Cuối buổi trực phải ghi chép
toàn bộ tình hình buổi trực, đặc biệt là các vấn đề, nội dung phát sinh mà sinh viên quan
tâm. Riêng các đội trưởng phải thường xuyên báo cáo tình hình trực mỗi buổi về Ban tổ
chức cấp Trường. Khi cần thiết phải báo cáo ngay những tình huống khó khăn về Đoàn Hội Trường để có hướng giải quyết kịp thời.
- Nhiệt tình hướng dẫn thí sinh dự thi, đoàn kết, giúp đỡ các sinh viên tình nguyện
khác cùng hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhiệt tình, chu đáo giúp đỡ cho các bạn thí sinh, phụ huynh của thí sinh trong
ngày tiếp nhận hồ sơ đầu năm học.
V. THꖀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO BAN TỔ CHỨC:
1. Ban chỉ đạo:
- PGS. TS Lê Tuấn Lộc
Bí thư Đảng ủy
Trưởng ban
- ThS Võ Văn Trọng
UV BTV Đảng ủy
Thành viên
- ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu
Đảng ủy viên
Thành viên
Bí thư Đoàn trường
2. Ban Tổ chức Chương trình cấp Trường:
- Đ/c Ngỗ Trọng Nguyễn
Chủ tịch Hội Sinh viên
Trưởng ban
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên
Phó ban
- Đ/c Đàm Huy Hoàng
UV BTK HSV Trường
Phó ban
- Đ/c Lê Nhật Xuân Quỳnh
UV BTK HSV Trường
Thành viên
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- Đ/c Lữ Nguyễn Thùy Dương UV BTK HSV Trường
Thành viên
- Đ/c Hà Thu Huyền
UV BTK HSV Trường
Thành viên
- Đ/c Nguyễn Phương Thảo
Chánh VP HSV Trường
Thành viên
- Đ/c Nguyễn Tấn Lộc
UV BCH HSV Trường
Thành viên
- Đ/c Nguyễn Hoàng Hải
UV BCH HSV Trường
Thành viên
Cùng các đồng chí là UV BCH, CTV HSV Trường là thành viên Ban Tổ chức
chương trình.
VI. TIẾN ĐỘ TH C HI N:
- Từ ngày 30/6 – 15/7/2020
: Dự thảo kế hoạch, trình Đảng ủy BGH Nhà
Trường.
- Từ ngày 15/7 – 07/8/2020
: Tổng hợp danh sách sinh viên tình nguyện, tổ
chức tập huấn cho sinh viên.
- Từ ngày 08/8 – 16/8/2020
: Diễn ra chương trình.
- Từ ngày 17/8 – 24/8/2020
: Tổng kết chương trình, khen thưởng.
Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY NHꖀ TRƯỜNG

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CHỦ T CH

(Đã ký)

Ngô Trọng Nguyễn
Nơi nhận:

- Trung tâm Hỗ trợ HSSV TP;
- Đảng ủy – BGH Nhà trường;
- BTV Đoàn Trường - BKT HSV Trường;
- BCH Hội Sinh viên Trường;
- Các đơn vị có liên quan;
- Các cơ sở Đoàn - Hội;
- Lưu VP.
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