HỘI SINH VIÊN TỈNH VĨNH LONG
BCH TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Vĩnh long, ngày 24 tháng 8 năm 2015

Số: 01.TB/HSV

THÔNG BÁO SỐ 1
“Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên
năm học 2014-2015 và tổng kết Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2015”
***

Căn cứ kế hoạch số 01.KH/HSV ngày 13/8/2015 của BCH Hội Sinh viên trường về
việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2014-2015
và tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2015 được Đảng ủy phê duyệt.
BCH Hội Sinh viên trường thông báo đến các chi hội trực thuộc như sau:
1. Mục đích
-

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Sinh viên năm học 2014-2015;
Kiểm điểm vai trò thực hiện nhiệm vụ của thành viên BCH Hội Sinh viên trường
trong năm học 2014-2015; Đề ra Chương trình, Kế hoạch công tác Hội Sinh viên
năm học 2015-2016;

-

Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm
2015;

-

Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác Hội Sinh viên năm học 2014-2015 và chiến dịch Tình nguyện hè năm 2015.

2. Yêu cầu
-

Các đơn vị chi hội, câu lạc bộ kỹ năng, đội TNTN tiến hành đánh giá kết quả tham
gia phong trào sinh viên và đề xuất khen thưởng những hội viên tích cực trong công
tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015 ở đơn vị;

-

Trang phục dự Hội nghị: Áo sơ mi trắng hoặc áo Thanh niên Việt Nam.

3. Thời gian, Địa điểm, Thành phần
-

Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút, ngày Thứ Bảy, 26/9/2014.

-

Địa điểm: Giảng đường F.

-

Thành phần tham dự:


Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè Xanh năm 2015 (40);



Đại diện chi hội các khóa lớp: mỗi đơn vị lớp cử 05 thành viên, bao gồm đại
diện BCH chi hội, BCH chi đoàn và BCS lớp, không bao gồm các chiến sĩ tình
nguyện mùa hè xanh.



Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ kỹ năng.

4. Khen thưởng
-

Mỗi chi hội trực thuộc và 05 CLB kỹ năng tổ chức bình xét 03 cá nhân và tập thể
(nếu có) tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội Sinh viên năm học 2014-2015 của
đơn vị.

-

Hồ sơ khen thưởng: Danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo Báo cáo thành tích
của từng cá nhân và tập thể (có xác nhận của GVCN hoặc của Phụ trách CLB).

5. Tổ chức thực hiện
-

BCH Chi hội tổ chức góp ý dự thảo tài liệu tổng kết (tải trên website Hội Sinh viên
trường, http://vcef.edu.vn/?ArticleId=3c277fcb-ea3e-4c2f-bd96-e5d0719089bd), lập
danh sách hội viên tham dự hội nghị và hồ sơ đề nghị khen thưởng về đồng chí Mãi
Anh - Khoa Kế toán, trước ngày 12/9/2015.

-

BCH Hội Sinh viên không xét khen thưởng đối với hồ sơ không đúng theo mẫu và
thời gian quy định.

-

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- BCH HSV;
- Chi hội các lớp;
- BCN các CLB;
- Lưu VP.HSV.
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Chi hội ………………….

(Mẫu số 02)

Vĩnh Long, ngày … tháng … năm ....

ĐỀ NGHN
“Về việc khen thưởng cá nhân, tập thể năm học 2014-2015
- Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

Kính gửi:

- Căn cứ vào Thông báo số ……;
- Căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ… ;
- Căn cứ biên bản cuộc họp bình xét khen thưởng ngày …….
Ban chấp hành Chi hội kính đề nghị Ban thư ký Hội sinh viên trường xét khen thưởng cho ….
tập thể, …. cá nhân hoàn thành ……... Cụ thể như sau:
I. TẬP THỂ
1. …..
2. …
II. CÁ NHÂN
TT
Họ tên
Đơn vị
Chức vụ
1
..
2
..
(có biên bản họp kèm theo)
Kính đề nghị BTK Hội sinh viên trường xem xét quyết định./.
Xác nhận của GVCN/CVHT
TM. BCH Chi Hội
Chi hội trưởng
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(Mẫu số 03)

Vĩnh Long, ngày … tháng … năm ....

BIÊN BẢN
Họp xét đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể năm học 2014-2015
-

Thời gian:…..

-

Địa điểm:

-

Thành phần:

-

Nội dung: Bình xét đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể năm học 2014-2015
NỘI DUNG

1. Thông qua thông báo bình xét khen thưởng cá nhân, tập thể của BTK Hội Sinh viên
trường.
2. Kết quả đề xuất: …
…
3. Biểu quyết:
…..
4. Kết luận:
….
Cuộc họp kết thúc lúc … cùng ngày./.
Ghi biên bản

TM. BCH Chi Hội
Chi hội trưởng

HỘI SINH VIÊN TỈNH VĨNH LONG
BCH TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-TÀI CHÍNH
Chi hội ………………….

Vĩnh Long, ngày … tháng … năm ....

DANH HỘI VIÊN
Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và
tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2015
Thời gian: 7 giờ ngày 26/9/2015 tại Giảng đường F
STT
1
2
3
4
…
…

Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ

Nguyễn văn A….

Lớp trưởng

Nguyễn thị B….

-

Xác nhận của GVCN/CVHT

Chiến sĩ
MHX

x

TM. BCH Chi Hội
Chi hội trưởng
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Chi hội ………………….
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TỔNG HỢP GÓP Ý
Dự thảo tài liệu tổng kết năm học 2014-2015
Căn cứ thông báo số 01.TB/HSV ngày 24/8/2015 của BCH Hội Sinh viên trường;
BCH Chi hội tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo tài liệu tổng kết năm học 2014-2015 như sau:
1. Đối với Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2014-2015
…
2. Đối với Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Trường CĐ Kinh Tế - Tài
Chính Vĩnh Long Năm Học 2014-2015
…
3. Đối với Chương trình công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016
…
4. Đối với Kế hoạch trọng tâm công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016
…
5. Đối với Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra hội sinh viên năm học 2014-2015
…
6. Đối với Chương trình Công tác Kiểm tra Hội Sinh viên năm học 2015-2016
…
TM. BCH Chi Hội
Chi hội trưởng

