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THÔNG BÁO
Về việc phát động phong trào thi đua đợt 2
chào mừng Tháng thanh niên 26/3/2016, năm học 2015 - 2016
Thiết thực lập thành tích chào mừng Tháng thanh niên 26/3/2016, góp phần
nâng cao ý thức rèn luyện, tự học trong sinh viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm học 2015 - 2016. Khoa SP Hóa – Sinh – KTNN phát động phong trào thi đua
đợt 2 chào mừng Tháng thanh niên 26/3/2016, năm học 2015 - 2016 trong toàn thể
sinh viên của khoa đang học tại trường, nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 30/3/2015
II. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy thuộc khoa quản lí.
III. Nội dung:
1. Thực hiện tốt việc mang thẻ sinh viên, trang phục gọn gàng, lịch sự khi
đến trường;
2. Thường xuyên vệ sinh lớp học và môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp;
3. Tham gia đầy đủ và đạt hiệu quả cao trong các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, TDTT, sinh hoạt chính trị do Nhà trường, khoa tổ chức.
4. Thực hiện tinh thần tương thân, tương ái trong cuộc sống.
IV. Tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm:
1. CBCTSV và ban cán sự cán lớp:
- Tổ chức triển khai phong trào thi đua cho sinh viên trong đơn vị lớp mình
phụ trách.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tích cực hưởng ứng phong
trào.

- Cuối đợt thi đua lớp trưởng họp lớp tổng kết thi đua (Ghi rõ các hoạt động đã
tham gia, số lượng SV tham gia, các thành tích đạt được) nộp danh sách đề
nghị khen thưởng về khoa cùng với biên bản họp lớp xét đề nghị khen
thưởng (hạn chót 03/4/2016). Lớp nào không tổng kết thi đua, không nộp
danh sách, khoa xem như lớp đó không có cá nhân đề nghị khen thưởng.
2. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên khoa:
Tổ chức động viên đoàn viên và hội viên tích cực hưởng ứng tham gia.
Đề nghị sinh viên các lớp, các bộ phận liên quan thực hiện tốt tinh thần
thông báo này./.

P.TRƯỞNG KHOA
Nơi nhận:
- Sinh viên các lớp;
- CVTN, CBCTSV;
- Liên chi đoàn, Hội sv khoa;
- Lưu VT, CTSV (Hoàng).
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