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ĐOÀN TN - HỘI SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH 
 

*** Thái Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2015 

Số: 35 TB/ĐTN-HSV-YDTB  

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2016 

và giới thiệu đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên trường ĐH  

Y Dược Thái Bình lần IX nhiệm kỳ 2015 - 2018 

 

 Kính gửi: Các Chi đoàn, Chi hội Sinh viên trong toàn trường 

 Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Sinh viên của Ban 

Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược 

Thái Bình; kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Y 

Dược Thái Bình lần IX nhiệm kỳ 2015 - 2018 của Ban Giám hiệu; 

 Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường thông 

báo đến các Chi đoàn, Chi hội sinh viên các nội dung sau: 

 1. Tổ chức Đại hội Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2018 

 1.1 Với các đơn vị khối năm thứ nhất 

 - Tiến hành Đại hội từ ngày: 11 - 18/10/2015. 

 - Văn phòng ĐTN - HSV Trường hướng dẫn Đại hội mẫu lớp YHCT1-K10 

vào 17h, ngày 13/10/2015 tại GĐ 1.7 (Các đồng chí Bí thư Chi đoàn, Chi hội 

trưởng các lớp sinh viên năm thứ nhất đến dự Đại hội). 

 1.2 Với các đơn vị khối năm thứ hai trở lên 

 - Tiến hành Đại hội trù bị bầu nhân sự BCH Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 

2015 - 2016. 

 - Trường hợp, nhân sự BCH nhiệm kỳ mới không thay đổi Chi đoàn, Chi 

hội gửi biên bản đại hội và danh sách BCH về văn phòng ĐTN - HSV Trường từ 

ngày 11 - 20/10/2015. 

 - Trường hợp, có sự thay đổi nhân sự BCH nhiệm kỳ mới, Chi đoàn, Chi 

hội tổ chức Đại hội (Nội dung đại hội theo hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn, 

Chi hội ngày 24/8/2015, và hướng dẫn số 34-HD/HSV-YDTB ngày 17/9/2015 

về việc chuẩn bị tài liệu Đại hội Chi đoàn Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2016) từ 

ngày 11 - 20/10/2015. 

 2. Giới thiệu Đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên Trường lần IX nhiệm 

kỳ 2015 - 2018 
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 - BCH Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2016 tiến hành họp xét giới thiệu 

đoàn viên, sinh viên ưu tú tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại 

học Y Dược Thái Bình khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2018; 

 - Số lượng: Mỗi chi hội giới thiệu 2 sinh viên ưu tú tham dự Đại hội 

 - Thời gian đại hội: 19h00 - 22h00, ngày 22 tháng 10 năm 2015 

                                  7h00 - 11h00, ngày 23 tháng 10 năm 2015 

 - Địa điểm: Đại giảng đường trường Đại học Y Dược Thái Bình 

 - Trang phục: Nam: Áo đoàn, quần sẫm màu, Nữ: Áo dài truyền thống 

 - Các Chi đoàn, Chi hội hoàn thành danh sách (Theo mẫu) gửi về văn 

phòng Hội Sinh viên Trường từ ngày 11 - 20/10/2015 

 Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình lần IX 

nhiệm kỳ 2015 - 2018 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi 

đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên, sinh viên. Đây cũng là 

diễn đàn để sinh viên thể hiện tinh thần quyết tâm tự giáo dục, tự rèn luyện, tự 

trau dồi lý tưởng, tính sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của nhà 

trường và xã hội. Để góp phần tổ chức thành công Đại hội, BCH Hội Sinh viên 

Trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

 Mọi thông tin liên hệ: 

 - Đ/c Phạm Quý Triều - UV Thư ký HSV Trường (SĐT: 01636636578) 

 - Website: doanhoi.svydtb.edu.vn,  - SĐT: 0363842118./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Chi đoàn, Chi hội; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG 

BÍ THƯ - CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Đình Lượng 
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ĐOÀN TN - HỘI SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH 

 

*** Thái Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2015 

Số:  34  HD/HSV-YDTB  

 

HƯỚNG DẪN 

Chuẩn bị tài liệu Đại hội Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2016 

 

Kính gửi: Các Chi đoàn, chi hội sinh viên trong toàn trường 

 Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên của Ban 

Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược 

Thái Bình năm học 2015 - 2016, hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn, Chi hội 

của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Thái Bình, Ban Thường vụ 

Đoàn Trường - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường thông báo hướng dẫn chuẩn 

bị tài liệu Đại hội Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2016 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tổng kết hoạt động Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2014 - 2015, định hướng 

nhiệm kỳ 2015 - 2016 bám sát chủ trương cải cách hành chính hóa văn bản bằng 

công nghệ thông tin theo sự hướng dẫn Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên 

Trường. 

 - Các nội dung tài liệu báo cáo tại Đại hội Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2015 

- 2016 trên tinh thần cô đọng, tóm tắt cụ thể các hoạt động đã đạt được, định 

hướng các nội dung chủ đạo nhiệm kỳ mới. 

 2. Yêu cầu 

 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chi đoàn, Chi hội được đồng chí Bí thư (Chi 

hội trưởng) đại diện trình bày trước đại hội bằng slide trình chiếu power point. 

 - Các tài liệu khác được thực hiện theo mẫu có hướng dẫn cụ thể. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Báo cáo tổng kết hoạt động Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2014 - 2015 

và phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2016: 

 - Thực hiện bằng slide trình chiếu power point 

 - Các hoạt động có ảnh thực tế hoạt động của tập thể và các cá nhân Chi 

đoàn, Chi hội tham gia 

 - Nội dung ngắn gọn, cô đọng tập trung các vấn đề sau: 

 + Công tác tổ chức chỉ đạo: Chi đoàn, chi hội trực thuộc Đoàn Thanh niên - 

Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. Các BCH Chi đoàn, BCH Chi 

hội xây dựng phong trào đơn vị theo chủ trương định hướng của Ban Thường vụ 

Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường. 

 + Công tác đoàn viên, sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức tác 

phong 

 + Công tác đoàn viên, sinh viên học tập, sáng tạo nghiên cứu khoa học 

 + Công tác đoàn viên, sinh viên rèn luyện thể chất 

 + Công tác đoàn viên, sinh viên tỉnh nguyện vì cuộc sống cộng đồng 
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 + Công tác đoàn viên, sinh viên chủ động hội nhập quốc tế 

 + Phòng trào sinh viên 5 tốt tại cơ sở Đoàn, Hội 

 + Công tác phát triển Đảng tại Chi đoàn 

 2. Các văn bản khác liên quan: 

 - Đơn vị triển khai đại hội theo kịch bản Chi tiết (mẫu) của văn phòng 

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường 

 - Chương trình chung Đại hội: Theo công văn hướng dẫn tổ chức Đại hội 

nhưng rút bỏ phần các ý kiến tham luận, đọc biên bản đại hội. 

 - Nội dung của tổ kiểm phiếu bao gồm: Thể lệ bầu cử, Biên bản kiểm 

phiếu, Phiếu bầu cử (Theo mẫu) 

 III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

 1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường 

 - Xây dựng hướng dẫn cụ thể các văn bản tổ chức Đại hội Chi đoàn, Chi 

hội đến tất cả các đơn vị trực thuộc; 

 - Đăng tải các văn bản quy chuẩn, các nội dung theo mẫu trên Cổng thông 

tin Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên; 

 - Phân công các đồng chí trong BCH đến dự và chỉ đạo đại hội cơ sở 

 2. Các Chi đoàn, Chi hội 

 - Triển khai nội dung đại hội với tất cả các đoàn viên, hội viên tại đơn vị 

 - Bám sát các hướng dẫn tài liệu đại hội của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh 

viên Trường 

 - Bản báo cáo bằng slide power point được gửi trước 2 ngày vào địa chỉ 

Gmail: vanphongdtnhsvydtb@gmail.com, sau đó đại diện Chi đoàn, Chi hội xin 

đóng dấu các văn bản tổ chức đại hội tại văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh  

viên Trường. 

 Trên đây là hướng dẫn chuẩn bị tài liệu Đại hội Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 

2015 - 2016 của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường, Ban Thường vụ 

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức 

thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 

- Đảng ủy - Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị như trên; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN 

BAN THƯ KÝ HSV ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH 

BÍ THƯ - CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Vũ Đình Lượng 
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