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HỖ TRỢ ĐÓN TÂN HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2021 
 

Ngày 04 và 05/10/2021, Trường Cao đẳng Long An chào đón các tân học sinh sinh 

viên về làm thủ tục nhập học năm học 2021 - 2022. Đợt nhập học lần này diễn ra trong bối 

cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát tốt tuy nhiên tình hình vẫn còn diễn biến rất phức tạp. 

Trước đó, với quyết tâm thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2021 - 2022, 

lãnh đạo nhà trừng đã tiến hành cho các bạn đăng ký online và thu hút sự quan tâm của đông 

đảo phụ huynh và các bạn trẻ. 

 

 
 

 

Từ sáng sớm, phụ huynh và các tân học sinh sinh viên hớn hở đến điểm tiếp nhận hồ 

sơ của Trường để làm thủ tục nhập học. Sau đó, các bạn và người thân cùng đến tham quan 

khuôn viên trường, ký túc xá để chuẩn bị bước vào năm học mới. Tại đây các bạn tân tân 

học sinh sinh viên được các bạn đoàn viên thanh niên đo thân nhiệt và hướng dẫn tập trung 

theo từng lớp chuyên môn. Sau đó các bạn được hướng dẫn đến từng phòng gặp giáo viên 

chủ nhiệm để phổ biến những nội quy, quy chế và hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ. Mặc dù còn 

bỡ ngỡ những trên gương mặt các bạn ánh lên niềm háo hức và tự tin bước vào giai đoạn 

mới vủa cuộc đời. 

Chia sẻ của phụ huynh khi nhận được giấy báo nhập học của Nhà trường, gia đình 

mừng lắm, trông đến ngày nhập học để đưa con lên nộp hồ sơ và tìm chỗ ăn, nghỉ an toàn để 

đảm bảo việc học tập cho con. 



Tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học chia sẻ, khi một mình đến làm thủ tục nhập 

học, bạn hồi hộp lắm. Trước đây bạn thường được cha me đưa đi cùng, nhưng lần này bạn 

quyết định đi một mình tự khẳng định bản thân và bước vào cuộc sống tự lập. 

 

  
 

Quá trình nộp hồ sơ diễn ra nhanh chóng, không để tân sinh viên đợi lâu Mặc dù rơi 

vào ngày đầu tuần, nhưng Nhà trường đã bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ, cơ sở vật chất, trang 

bị bàn, ghế dành cho tân sinh viên và phụ huynh đến làm thủ tục nhập học. Tất cả được thực 

hiện theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Đào tạo của Trường cho biết, Ban tiếp nhận hồ 

sơ đã phối hợp với các đơn vị chức năng, huy động cán bộ tiếp nhận và đoàn viên thanh 

niên nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nhà và các em tân học sinh sinh sinh viên 

đến nộp hồ sơ với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. 
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