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Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2017 
 

Kính gửi: BCH các Liên chi đoàn, Liên chi hội trong toàn Trường 
Căn cứ kế hoạch công tác đoàn, công tác hội và phong trào thanh niên năm học 

2017-2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại 
học Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 
2017 – 2018, như sau:  
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 

- Tổng kết công tác Đoàn – Hội các Chi đoàn, Chi hội năm học 2016 - 2017, đề ra 
phương hướng hoạt động năm học 2017 – 2018. 

- Kiện toàn Ban chấp hành Chi đoàn, Chi hội trong toàn Trường. 
2. Yêu cầu 

- Tiến hành đại hội nghiêm túc, trang trọng, hiệu quả và đúng quy định. 
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  

- Đối với các Chi đoàn, Chi hội K49, K50: tổ chức đại hội trước ngày 15/9/2017. 
- Đối với Chi đoàn, Chi hội K51, K52: tổ chức đại hội trước ngày 10/10/2017. 
- Giao cho Liên chi đoàn, Liên chi Hội Khoa Toán chỉ đạo tiến hành Đại hội Chi 

đoàn, Chi hội K52 mẫu trước ngày 20/9/2017 (sau khi có lịch cụ thể do BCH LCĐ khoa 
Toán báo cáo, Đoàn trường sẽ có công văn chỉ đạo riêng về hoạt động này). 

Danh sách BCH Chi đoàn, BCH Chi hội nhiệm kỳ 2017 – 2018 của các Liên chi 
đoàn, Liên chi Hội gửi về văn phòng đoàn trường chậm nhất 1 tuần sau khi tổ chức Đại 
hội xong.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2017 – 2018, đề 
nghị BCH các Liên Chi đoàn, BCH các Liên chi hội trong toàn Trường nghiêm túc triển 
khai! 

Nơi nhận: 
-  Đảng ủy (để b/c); 
-  Như kính gửi (để t/h); 
-  Lưu VPĐ, VP HSV. 

TM. BCH Đoàn Trường 
             P. Bí thư 

                  (Đã ký) 
 

 
        Dương Ngọc Toàn 

               Chủ tịch Hội sinh viên 
 



 


