
 

 

THÔNG BÁO 
V/v lựa chọn sinh viên là Cán bộ lớp, Cán bộ chi Đoàn, sinh viên ưu tú, tiêu biểu tích cực 

có nhiều đóng góp trong các hoạt động phong trào của Nhà trường để tham gia  
chương trình giáo dục về nguồn, thăm quan học hỏi kinh nghiệm năm 2022 

 

  Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc 

triển khai, thực hiện nội dung trọng tâm về công tác sinh viên năm học 2021 - 2022; 

  Nhằm tạo phong trào thi đua trong sinh viên là Cán bộ lớp, Cán bộ chi Đoàn; 

sinh viên ưu tú, tiêu biểu tích cực trong các Tổ, Đội, CLB,…có nhiều thành tích trong 

học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các hoạt động trên 

các mạng xã hội, lan tỏa các chủ trương, chính sách và hình ảnh tốt đẹp về Nhà trường, 

đặc biệt trong giai đoạn học tập online do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; 

          Theo đề nghị của Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên - HSV Nhà 

trường,  

  Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đồng ý về chủ 

trương tổ chức chương trình giáo dục về nguồn, thăm quan học hỏi kinh nghiệm năm 

2022 với các nội dung: 

  I. Dự kiến thời gian và địa điểm: 

  1.1. Thời gian: 01 ngày cuối tuần (thứ Bẩy hoặc Chủ nhật) trong dịp chào 

mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2022 hoặc Kỷ niệm 

132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/05/1890 - 19/05/2022); 

  1.2. Địa điểm: Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch Covid-19, Nhà trường sẽ 

lựa chọn địa điểm phù hợp, đảm bảo an toàn cho Đoàn và thực hiện đúng theo các quy 

định của Chính phủ, Bộ Y tế và Địa phương nơi đoàn đến.  

  II. Đối tượng và số lượng dự kiến: 

  2.1. Đối tượng: Nhà trường sẽ căn cứ đề xuất của Phòng Công tác sinh viên, 

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên và ưu tiên lựa chọn: 

  - Sinh viên là quần chúng ưu tú, được kết nạp Đảng tại Trường; 

  - Sinh viên là Cán bộ lớp, Cán bộ chi Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

  - Sinh viên là lãnh đạo Tổ, Đội, CLB,…tiêu biểu tích cực có nhiều đóng góp 

trong các hoạt động phong trào của Nhà trường; 

  - Sinh viên có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các 

hoạt động phong trào, các hoạt động trên các mạng xã hội, lan tỏa các chủ trương, 
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chính sách và hình ảnh tốt đẹp về Nhà trường, đặc biệt trong giai đoạn học tập online 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; 

  - Sinh viên được khen thưởng đột xuất từ các tổ chức, cơ quan trong và ngoài 

Trường do có thành tích đặc biệt xuất sắc,… 

  2.2. Số lượng dự kiến: Đợt 1 lựa chọn từ 200 - 300 sinh viên. 

  III. Kinh phí và phương tiện đưa đón Đoàn: Do Nhà trường đài thọ trên cơ 

sở kế hoạch, dự toán và đề xuất của Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên - 

HSV. 
   

  Trên đây là dự kiến nội dung chương trình giáo dục về nguồn, thăm quan học 

hỏi kinh nghiệm năm 2022. Ban Giám hiệu Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng 

Công tác sinh viên phối hợp Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên xây dựng kế hoạch và 

đề xuất thời gian và địa điểm phù hợp trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét và 

quyết định trước ngày 15/03/2022. 

  Đề nghị các đơn vị có liên quan và các cá nhân được phân công nhiệm vụ 

nghiêm túc thực hiện theo thông báo. 

  Trân trọng! 
 

 
 
 

                Nơi nhận:  
               - ĐU, BGH Nhà trường (để b/c); 
               - Các đơn vị trong toàn trường(để t/h); 
               - Các lớp sinh viên. 

                  HIỆU TRƯỞNG  
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                TS Trần Hoàng Long  


