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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai cập nhật minh chứng thực hiện Ngày Công tác xã hội tại các 

đơn vị ngoài Trường, tại các địa phương tổ chức đợt 1, năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-ĐHKTL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy định chuẩn tham gia hoạt động 

công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tập trung Trường Đại học Kinh tế - Luật; 

Căn cứ Hướng dẫn số 47/HD-ĐHKTL-CTSV ngày 30 tháng 06 năm 2021 về việc thực 

hiện đánh giá và quy đổi ngày công tác xã hội; Phòng Công tác sinh viên thông báo triển 

khai cho toàn thể sinh viên cập nhật minh chứng thực hiện hoạt động công tác xã hội 

tại các đơn vị ngoài Trường đợt 1, năm học 2021-2022 như sau: 

(1) Thời gian các hoạt động được quy đổi: Sinh viên cập nhật minh chứng và 

kết quả tham gia các hoạt động công tác xã hội do các đơn vị ngoài Trường tổ chức 

trong thời gian tổ chức từ tháng 12/2020 đến nay. Các hoạt động trước đó không 

được ghi nhận. 

(2) Sinh viên báo cáo đầy đủ thông tin theo biểu mẫu:  

https://forms.gle/QezbDdnWuKoVDtRP6 hoặc quét mã QR code trong thông báo này. 

(3) Hạn chót cập nhật thông tin: đến hết 24h00 ngày 14/01/2022 (Thứ 6). Sau 

khi cập nhật, Phòng CTSV sẽ tiến hành kiểm tra minh chứng và phản hồi kết quả quy 

đổi vào tháng 3/2022. 

(4) Về việc tra cứu tổng ngày CTXH tích lũy: website tra cứu đang chuyển từ 

hệ thống ctxh.tuoitreuel.com sang web mới ctxh.uel.edu.vn. Do đó các bạn chưa truy 

cập được. Các bạn cần biết tổng số ngày CTXH mình đang có vui lòng liên hệ BAN 

CÁN SỰ LỚP để được cung cấp.  

(5) Về kênh phản hồi thắc mắc: Sinh viên có thắc mắc trong quá trình cập nhật 

về cách thức, về quy định, biểu mẫu vui lòng tìm hiểu tại website Phòng Công tác sinh 

viên, website  liên hệ Ban Cán sự lớp để tổng hợp ý kiến và phản hồi cho Phòng 

CTSV tại website: https://faq.uel.edu.vn/ctsv/. Ban Cán sự lớp ghi rõ tiêu đề khi phản 

https://forms.gle/QezbDdnWuKoVDtRP6
https://faq.uel.edu.vn/ctsv/


hồi: CTXH-BCS LỚP (ví dụ: CTXH-BCS K20410). Phòng CTSV sẽ không phản hồi 

email cá nhân khi phản ánh về email Phòng. 

 

Trên đây là một số thông tin cần lưu ý cho sinh viên trong đợt cập nhật học kỳ I, 

năm học 2021-2022. Thân chúc toàn thể các bạn sinh viên và gia đình năm mới nhiều 

sức khỏe, bình an. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Ban Cán sự lớp; 
- Sinh viên; 
- Lưu: VT, CTSV./. 
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