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iCE HOACH 
H9p Lóp tru'öng, BI thu' Chi doãn các lop ti Ha Ni 

Nm hQc 2018 —2019 

I. MJC DICH, YEU CAU 
- Dánh giá tng kêt cong tác quãn 1 sinh vien trong thôi gian vera qua và 

phucng huàng nhim v1j tr9ng tam trong thi gian tâi. 

- Nang cao cht krçng cong tác nm bt ttr ttr&ng ctia sinh viên, nhttng 

vuing mac, khó khän và nhüng d xut ctia sinh viên trong h9c tap, rèn 1uyn, 

sinh hoit, tü do có bin pháp thIch hçp d giái quy& trong pham vi quyn han 
và trách nhiêm, nhm tao diu kin cho sinh viên h9c tp tot, rèn 1uyn tot, gop 

phn nâng cao ch,t krqng day và hçc. 

- Dam bão thông tin hai chiu giUa sinh viên vi Lath dao  Nhà tnr&ng, 

phát huy dan chU trong Nhâ trung; 

- Hi nghj phâi duçc chun bj chu dáo, t chirc nghiêm tUc, dat  hiu qua. 
II. THOI ClAN, DIA  DIEM 
- Thôi gian: 08h00, ngày 29 tháng 11 näm 2018 (ThzNàm) 

- Dja dim: I-Ii tru&ng t?Ing 2 
III. THANH PHAN 
1. Ban T chtIc 
- Ong Pharn Van Bng 
- OngTrnNg9cKhánh 

- Ba Tru'ong Thj Thanh Hoài 

- Ong Nguyn Ng9c Anh 

A3. 

Phó hiu tmóng 

TP. Cong tác I-ISSV 

BI thu Doán tnrng 

Phó TP. CTHSSV 

Tru&ng ban 

Phó ban 

Uy viên 

Uy viên 
Ba D Thj Ng9cAnh Chti tjch Hi SV tnn1ng Uy vien 

2. Thãnh phn tham thy 
- Giárn hiu; Dai  din Lãnh dao  các dan vj: Doàn TN, HOi  SV, Phông 

CTHSSV, Phông TCHC, PhOng TCKT, Phông TTGD, Phông Dão tao,  Phông 
Quãn trj, Khoa Ngoai ng, Trung tarn CNTT, Trung tarn DBCL, Trung tam 
QLKTX, Trung tam Thông tin Thu vin, Tram Y th, dai  din b phn bão v vâ 
GVCN các lop tai  Ha Ni. 

- LOp tru'Ong, BI thu Chi doàn các lOp h9c tai  Ha Ni. 
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IV. NQI DUNG 

TT ThO'i gian Ni dung Thrc hin 

1 8h00 — 8h10 Tuyên b l do, giâi thiu dai  biu P.CTHSSV 

2 8h10 — 8h25 

Báo cáo tng k& cong tác HSSV 

thxi gian vera qua và phucing 

huàng trong thai gian tài 

P.CTHSSV 

3 8h25-10h30 
Tip nhQtn và giái dáp các kin 

cua di din sinh vien 
Giamhiçu 

V. TO CHIC THVC HIN 

1. Phông CTHSSV 
Chun b ni dung chircing trInh, thrc hin cong tác diu hành. 

- Trin khai, phi hcp vài các dan vj chirc näng th chirc hi ngh. 

2. Phông Quãn trj 
- Chun bj dja dirn, nuàc cho di biu dir hop. 

3. Trung tam TT&QHCC 
- Cu ng.thi thrc hin các cong vic: am thanh, chip ánh, dua tin trén 

website nhà tru'ng, chun bj 02 mic không day. 

- Chun bj và trInh chiu slide chü vâi ni dung: HOT  NGHJ LOP 

TRLrONG, BI THu CHI DOAN CAC LOP NAM HQC 2018 —2019 

4. Các Khoa, Trung tam dão to 
- Ca GVCN và thông báo cho Lap tru&ng, Bi thu Chi doàn các lop ye dr 

hp dy dü, dUng thành phn. 

- Sinh viên tharn dir hi nghj tp trung tai hOi tmng h'ic 7h45 và du?c 

nghi các tit hc bui sang ngày 29/11/2018. 
VI. DIf MEN KINH PH! 

- Mirc bi duäng cho CBVC dir hpp: 100.000d/ng.thi 

- Mirc bi duO'ng cho SV d hop: 50.000dJngthi 

(Thanh toán theo so' lu'crng thy'c tl dEn dc) 

No'i nh(in:!__- 
- Dãng üy, BGH (d b/c); 
-NhuphnV; 
- Luu VT, CT HSS V. 
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