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Nãm hoc 2018-2019 

I. MI)C DId, YEU CAU 

- Dánh giá tng kt Cong tác quãn 1 sinh viên trong thi gian vüa qua và 
phuong huàng nhim v%1 tr9ng tam trong thôi gian tâi. 

- Nang cao chit krçmg cong tác n.m b&t tu tung cüa sinh viên, nhting 
vung mc, khó khàn và nhtng d xut cüa sinh viên trong hçc tap, rèn 1uyn, 
sinh hoat, tir do có bin pháp thIch hç'p d giãi quyt 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 cht hxcng day và h9c. 

- fám bão thông tin hai chiu gitra sinh viên vói Lanh dao  Nhâ trithng, 
phát huy dan chü trong Nha trung; 

- Hi nghj phãi duçc chun bj chu dáo, t chirc nghiêm tcic, dat hiu qua. 
II. THO1 GIAN, DIA  DIEM 

- Thôi gian: 08h00, ngày 30 thong 11 närn 2018 ('T/n'Sáuj 

- Dja dirn: Hi truô'ng Bi, CG s dào tao  Ha Nam. 
III. THANII PHAN 

1. Ban To chfrc 
- Ong Pham Van Bang Phó hiu truO'ng Tnr&ng ban 
- Ong Trn NgQc Khánh TP. Cong tác HSSV Phó ban 
- Ba Trucing Thi Thanh Hoài Bi thu Doàn trumg Uy viên 
- Ong Nguyn Ng9c Anh Phó TP. CTHSSV Uy viên 
- Ong Trin Manh  Quân Phó TP. TCHC Uy viên 
- Ba D Thj Ng9c Anh Chü tjch Hi SV tri.thng Uy vien 
2. Thanli phin tliam dy 
- Giám hiu; Dai  din Länh dao  các don vj: Doàn TN, Hi SV, Phông 

Cong tác HSSV, Phông TCHC, PhOng TCKT, Phông TTGD, Phông Dào tao, 
Phông Quân trj, Khoa Ngoi ngtr, Trung tam CNTT, Trung tam DBCL, Trung 
tam QLKTX, Trung tam Thông tin Thu vin, Tram Y t& TT Giáo diic Quc 
phông An ninh, dai  din b phn báo v và GVCN các lap tai Ha Nam. 

- Lop tru'O'ng, BI thu Chi doàn các lop h9c tai  Ha Nam. 
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IV. NQI I)UNG 

TT ThOi gian Ni dung Thrc hin 
1 8h00 — 8h10 Tuyên b6 1 do, giài thiu di bi&i P.CTHSSV 

2 8h10 — 8h25 

Báo cáo thng kt cong tác HSSV 

thôi gian vera qua và phucing 

huàng trong th6i gian tài 

P.CTHSSV 

3 8h25-10h30 
Tip nhân và giái dáp các 2 kin 

cua dai diçn sinh vien 
Giamhiçu 

V. TO CIItTC TIIU'C HIN 

1. Phông CTHSSV 
- Chun bj ni dung chuo'ng trInh, thrc hin cong tác diêu hành. 

- Trin khai, phi hçp vài các dan vj chrc náng t chirc hi nghj. 

2. PhOng TCHC 
- B trI xe 16 ch dua don CBVC tr Ha Ni v Ha Nam dr hçp (xe xu& 

phát 6h00, ngãy 28/11/2018 t?i  nhà Al). 

3. Phông Quãn trj 
- Chun bj da dirn, nrnc cho dti biu dir hop. 

4. Trung tarn TT&QHCC 
- Cr nguii thrc hin các cong vic: am thanh, chiip ãnh, dua tin trên 

website nhà tru?Yng, chun bj 02 mic không day. 
- Chun bj và trInh chiu slide chir vOi ni dung: HOI  NUHI LOP 

TRUONG, Bi THU CHI DOAN CAC LOP NAM HQC 2018 —2019 

5. Các Khoa, Trung tarn dão to 
- Ca GVCN và thông báo cho Lap truang, BI thu Chi doàn các lap v dir 

h9p dy dü, dOng thành phn. 
- Sinh viên tharn dir hi nghj tp trung ti hi tru&ng hc 7h45 và duc 

nghi các ti& hçc bui sang ngày 30/11/2018. 
VI. DU' MEN KINH PHf 

- Mirc bi du&ng cho CBVC dir h9p: 100.000d/ngithi 

- Mic bi du0ng cho SV d hpp: 50.000d/nguôi 
(Than/i toán theo so' lwcing thl!c te' dEn c4,) 

Noi :zliâiz: Iti2--
-DãngUy,BGH(db/c); 
- Nhtr plin V; 
- Liru VT, CT HSSV. 
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