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THÔNG BÁO TRIỆU TẬP 

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ II, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027 

 

Kính gửi:   Các Chi hội, Liên Chi hội khuyến học toàn Trường 

 

Căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam. 

Thực hiện Hướng dẫn của Hội khuyến học tỉnh Nam Định. 

Căn cứ Nghị quyết tháng 05/2022 của Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường 

họp ngày 26/05/2022. 

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Hội Khuyến học tỉnh Nam Định. 

Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Hội 

Khuyến học Trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau: 

1. Thành phần: 

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường khoá I. 

- Các đại biểu được đại hội các Chi hội, Liên chi hội trực thuộc bầu đi dự Đại hội 

đại biểu Hội Khuyến học Trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

2. Số lượng đại biểu triệu tập: 138 đại biểu (Có danh sách kèm theo). 

3. Nội dung đại hội: 

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo tổng kết hoạt động Hội Khuyến học 

Trường khóa I nhiệm kỳ 2019 – 2022, xây dựng phương hướng hoạt động khóa II 

nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

- Bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

4. Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức đại hội: 

Đại hội diễn ra sáng ngày 26/07/2022 (Thứ ba). 

4.1. Phiên trù bị: 

- Thời gian: Từ 7h15’đến 8h00’. 

- Hình thức: Tập trung tại Hội trường lớn tầng 2 Nhà N.H1, 353 Trần Hưng Đạo, 

Nam Định. 

4.2. Phiên chính thức: 

- Thời gian: Từ 8h00’ đến 12h00’. 

- Hình thức: Tập trung tại Hội trường lớn tầng 2 Nhà N.H1, 353 Trần Hưng Đạo, 

Nam Định. 

5. Một số vấn đề cần lưu ý đối với đại biểu và các đoàn đại biểu: 



- Các đại biểu là cán bộ, giảng viên có giờ giảng dạy, coi chấm thi chủ động đổi 

lịch giảng dạy, coi chấm thi. Các đại biểu là sinh viên, học viên được nghỉ học có lý do 

và phải báo cáo cho giảng viên biết. 

- Đại biểu dự Đại hội mặc trang phục gọn gàng, nghiêm chỉnh (CBVC mặc đồng 

phục Trường; Sinh viên mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu). 

- Đại biểu dự Đại hội có phù hiệu, cài trên áo phía trái ngực, sử dụng khi ra vào 

Hội trường trong suốt thời gian Đại hội. 

- Ban Tổ chức đã bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tại Hội trường theo đơn vị; các đại 

biểu cần ngồi đúng chỗ quy định. 

- Các Chi hội, Liên Chi hội và cá nhân được phân công chuẩn bị tham luận tại Đại 

hội khẩn trương hoàn chỉnh và gửi cho Văn phòng Hội trước ngày 22/07/2022. 

- Các Trưởng Chi hội, Liên Chi hội; các đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu có trách 

nhiệm thông báo tới đại biểu của Chi hội, Liên Chi hội mình quản lý và kiểm tra, đối 

chiếu danh sách đại biểu gửi kèm Thông báo này. Nếu có sai sót thì báo cho Văn phòng 

Hội để bổ sung, sửa đổi. 

- Xe đón đại biểu cơ sở Hà Nội về Nam Định dự Đại hội xuất phát lúc 5h00’, 

ngày 26/7/2022 tại 456 Minh Khai, Hà Nội (Các đại biểu đi ô tô cần đỗ xe đúng vị trí 

quy định theo hướng dẫn của Tổ Bảo vệ). 

Nhận được Thông báo này, Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường yêu cầu Văn 

phòng Hội thông báo cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học 

Trường khóa I; các Trưởng Chi hội, Liên Chi hội; Trưởng các đoàn đại biểu thông báo 

cho đại biểu của Chi hội, Liên Chi hội mình sắp xếp công việc tham dự Đại hội đầy đủ, 

đúng thời gian quy định. 

 

 
Nơi nhận: 
- Hội Khuyến học tỉnh Nam Định (để b/c); 

- Đảng ủy; BGH (để b/c); 

- Website trường; 

- Các Liên Chi hội, Chi hội (để t/h); 

- Lưu VT . 
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