
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG TÂN SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ 
KINH DOANH KHOÁ 17  

 (ĐỢT 1 NĂM 2021) 

ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔ CHỨC NGÀY 17/9/2021 

ĐẠI HỌC NGÀNH MARKETING TỔ CHỨC NGÀY 18/9/2021 

Chương trình chi tiết: 

BUỔI 1 TRỰC TUYẾN ZOOM (ID VÀ PASS BTC THÔNG BÁO SAU) 
STT THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

1 

7h00-11h30 

Tập trung, điểm danh, ổn định trật tự  

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  

3 Phát biểu khai mạc  

4 
Giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 
Minh (Video minh họa); Giới thiệu về Khoa QTKD 

 

5 
 

Giao lưu với các doanh nghiệp đối tác của khoa và cựu sinh 
viên khoa QTKD 

 

 Clip giới thiệu về đời sống của sinh viên  

6 Giới thiệu cho sinh viên về các phòng ban trong trường 
 

7 

- Trình bày kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2021-2022 
- Hướng dẫn quy định thời gian học tập, thời khóa biểu năm học 
2021-2022 
- Hướng dẫn, giới thiệu cách học và thi trực tuyến (dự kiến của 
học kỳ I) 

 

8 

- Tóm tắt nội dung chính về: Quy chế đào tạo, quy định xét học 
bổng, quy định về đồng phục của học sinh sinh viên và một số 
qui định khác. 
- Hướng dẫn đăng kí học phần và những vấn đề lưu ý, quy chế 
HSSV, nội quy học tập, miễn giảm học phí, nộp học phí. 

 

BUỔI 2 TRỰC TUYẾN ZOOM (ID VÀ PASS BTC THÔNG BÁO SAU) 

1 

13h00-17h00 

Tập trung, điểm danh, ổn định trật tự  

2 
Giới thiệu trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên, các CLB và 
các hoạt động hoc thuật của đơn vị. 

 

3 
Phổ biến quy định về môn học tiếng Anh 
 

 

 Giao lưu Q&A với tân sinh viên, có phần thưởng.  

4 Phổ biến quy định về chứng chỉ tin học  

5 Giới thiệu về TTTV  

6 
Tuyển công tác viên Đoàn TN khoa QTKD 
Phổ biến qui định điểm rèn luyện, giới thiệu các câu lạc bộ, đội 
nhóm trong trường. 

 

 

TP. HCM, ngày 02 tháng 09 năm 2021 



QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG NHẬP KHI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH 
HƯỚNG TÂN SINH VIÊN KHOÁ 17 

 

Cú pháp đăng nhập: Mã lớp học_họ và tên_mã số sinh viên  

VD: DHQT17A_Nguyễn Văn A_21345678 

Thời gian đăng nhập: Tân sinh viên đăng nhập trước 15 phút mỗi buổi để ổn định tổ chức 

Phần mềm sử dụng: Phần mềm Zoom 

Yêu cầu đối với tân sinh viên khoá 17: 

Đăng nhập vào LMS của trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM (lms.iuh.edu.vn) để tương tác và tham 
gia vào lớp với giáo viên chủ nhiệm. 

https://lms.iuh.edu.vn/course/view.php?id=7063 

Liên lạc với GVCN để tham gia nhóm Zalo của lớp mình, dự các buổi SHCN trước ngày diễn ra 
buổi định hướng, thực hiện các yêu cầu tổ chức lớp của GVCN, nhận thông tin đăng nhập buổi định 
hướng từ GVCN. 

Cài đặt sẵn phần mềm Zoom trên thiết bị của mình (Máy tính cá nhân, điện thoại thông minh), kiểm 

tra mic, camera để sẵn sàng tương tác khi diễn ra chương trình. 

 


