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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2022 

------------------- 

Nhằm thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức của Hội 

Sinh viên theo đúng quy định của Điều lệ Hội, đảm bảo kế hoạch hoạt động của 

Hội Sinh viên trường trong năm học 2021 – 2022. 

Góp phần xây dựng bộ máy Chi hội cơ sở theo đúng Điều lệ của Hội Sinh 

viên Việt Nam. 

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xin thông báo rộng rãi đến các Chi hội về 

việc tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2022, cụ thể như sau: 

Thời gian tiến hành Đại hội: Từ ngày 20/2/2022 đến ngày 20/3/2022 

Địa điểm: Các Chi hội tự chọn và báo cáo cho Liên chi Hội Sinh viên khoa 

để cử người dự.   

Lưu ý: 

Chi hội tiến hành họp hội viên của Chi chi để tiến hành Đại hội theo đúng 

quy định, Đại hội Chi hội chỉ được tổ chức và kết quả được công nhận khi có từ 2/3 

tổng số hội viên của Chi hội trở lên tham dự. 

Chi hội thông qua tổng kết công tác trong năm học 2020 – 2021 (những nội 

dung, phần việc đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2021) và đề ra phương hướng 

hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ 2021 – 2022. 

Chi hội tiến hành bầu BCH Chi hội bằng cách biểu quyết (giơ tay) để chọn ra 

BCH Chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2022.  

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị Đ/c Chủ tịch Liên chi Hội Sinh 

viên các khoa tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi hội theo tinh thần như thông 

báo; đồng thời cử 01 đồng chí trong BCH Liên Chi Hội Sinh viên khoa tham dự 

Đại hội Chi hội để kịp thời nắm bắt được các thông tin về Đại hội Chi hội của đơn 

vị mình. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường, SĐT: 

02513.951.957 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- ĐU, BGH nhà trường; 

- BTV Tỉnh đoàn Đồng Nai; 

- BTK Hội SV Tỉnh Đồng Nai; 

- Ban TNTH Tỉnh đoàn, BTC Tỉnh đoàn; 

- Đ/c Chủ tịch Liên chi Hội SV các khoa; 

- Các chi hội trong trường; 

- Lưu VP.HSV  

 


