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KÉ HOACH
To chúc Dai hội Doàn các cáp, tiến tói Dại hội đại bieu

Doàn TNCS Hô Chí Minh Khoa Quôc të - DHQGHN lân thứ VIlI,
Nhiệmky2022-2024

Căn cu Diêu lệ và Huóng dân thuc hiện Điêu le Doàn TNCS Hô Chií Minh; căn cú
yêu câu thuc tien công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khoa Quôc tê - ĐHQGHN, Ban
Thuong vu Đoàn Khoa Quóc té - ĐHQGHN ban hành Kê hoach to chức Đai hội Đoàn các
câp tien tói Dại hội đại biều Đoàn TNCS HÔ Chi Minh làn thúr VIII, nhiệm ky 2022 - 2024,
cu thê nhu sau:

I. YÊU CÀU

1. Dai hoi Doàn các câp và Đai hội dại biêu Đoàn TNCS Hô Chi Minh Khoa Quôc te
- DHQGHN làn thứ VI, nhiệm ky 2022 -2024, phải duoc to chírc bài bàn, thiêt thuc, hiệu
qua, tránh hinh thức, bám sát Nghi quyêt Đai hội Dàng các câp và su länh dạo trre tiep,
toàn diên của các câp úy Đång, dông thời phát huy tri tuệ vàtrách nhiêm của cán bô, đoàn
viên, thanh niên trong viêc đánh giá tinh hinh thurc hiện Nghi quyêt Đai hội Doån trong
nhiệm ky qua và xây dung phuong huóng nhiệm vu với những muc tiêu, giài pháp hiệu quà
dê to chúc, đông viên tuôi trè xung kích, tinh nguyên thrc hiện thäng løi các nhiêm vu
chinh tri của don vị và Khoa Quóc té - ĐHQGHN.

2. Dai hội Đoàn các câp và Đai hội đai bieu Đoàn TNCS Hô Chí Minh Khoa Quóc tể
- DHQGHN làn thứr VIII, nhiệm ky 2022 - 2024 phäi là Đai hội của dân chù, đoàn kết, đôi
mói, sáng tạo, là đot sinh hoat chính trị sâu rông vói các phong trào thi dua sôi nôi, tao
không khí vui tuoi, phân khời trong đoàn viên thanh niên truóc, trong và sau Dai hội.

3. Ban Châp hành Đoàn các câp do Đai hội bâu ra phài bao gôm những đông chí có
trinh dô, năng luc, tâm huyêt, hiêu biêt thuc tien và có tu duy đôi mói, sáng tao, bào đảm
các tiêu chuân quy đinh trong "Quy chể cán bô Đoàn Thanh niên Công sån Hô Chí Minh"
do Ban Bi thu Trung uong Đäng ban hành theo Quyêt dinh sô 289-QÐ/TW ngày
08/02/2010 (duói dây goi tăt là Quy chể Cán bộ Đoàn), đông thời có só luong, ca câu phù
hop dåm bão lānh đạo, chi dạo tháng loi nhiệm vu công tác Đoàn và phong trào thanh niên
trong nhiêm ký mói. Đai biêu du Đai hội Đoàn phài là những doàn viên tiêu biêu; có khà
năng đóng góp vào các quyêt dịnh củaEĐaihội.



II. NOI DUNG ĐAI HOI
1. Tong kêt, đánh giá, rút ra bài hoc kinh nghiêm từr thue tiên công tác Doàn và phong

trào thanh niên nhiệm ky vừa qua. Dë ra phuong huóng muc tiêu, nhiệm vu trong tâm của
cong tác Doàn và phong trào thanh niên trong nhiêm ký mói.

2. Dóng góp ý kiên cho Báo cáo chính trị của Đai hội Đoàn câp trên.

3. Bàu Ban Châp hành nhiệm ký mói.

4. Bau dai biều đi du Đai hội Đoàn câp trên.

II. TIÊN ĐOTÓ CHÚC DAI HOI DOÀNCÁC CÁP
-Câp Chi đoàn của các Doàn Khoa: Tó chúc dại hội truóc 05/11/2021.

- Câp Liên Chi doàn truc thuộc Đoàn Khoa: Tổ chúc đại hội truoc 15/12/2021; däng
ký lich tó chúre Đai hội truóc 15/11/2021.

- Lich duyêt Dai hội của Đoàn Khoa với các don vi (2 vòng): Tôi thiếu 10 ngày truóc
0

ngày tô chúc Đai hội. Các don vi hoản thành hô so công nhân kêt quå Đai hội tới Đoàn
Khoa toi da 15 ngày kê từ ngày to chúre Dai hội.

nhiêm ky 2022 - 2024 du kiên tó chứrc vào tháng 3 năm 2022

HO CHÍ MINH KHOA QUÓC TÉ - ĐHQGHN LÀN THÚ VIII

- Dai hội dai bieu Doàn TNCS Hò Chí Minh Khoa Quóc té - ĐHQGHN làn thứr VII,

IV. cÔNG TÁC CHUÂN BĮ VÀTrÓCHÚC ĐAI HQI ĐAI BIÉU ĐOÀN TNCS

1. Tháng 8, 9/2021

Ban Cháp hành Đoàn Khoa Quóc té - DHQGHN ban hành Kế hoach tổ chúc Đai hội
Doàn các câp, thành lâp, phân công nhiêm vu các Tièu ban chuân bi Đại hội dai biều Đoàn
TNCS H Chi Minh Khoa Quóe té - ĐHQGHN Iânthứr VII, nhiêm ky 2022-2024.

2. Tháng 9, 10/2021

Ban Thuong vu Doàn Khoa Quôc tê - DHQGHN xây dumg Đê án to chức Đai hội,
dur thão De cuong Báo cáo chinh tri, Đề án phân bố dai biéu du Đai hôi, Huóng dãn chi tiét
chi dao dai hội doàn câp co sở truc thuộc, Đê án co câu nhân su chù chôt Ban Châp hảnh
Doan Khoa Quóc té - DHQGHN để báo cáo Đàng üy, Ban Chù nhiêm Khoa Quốc té-
DHQGHN, Ban Thuròng vu Doàn Đai hoc Quóc gia Hà Nội.

3. Tháng 10, 11/2021

Ban Thuong vu Doàn Khoa trinh Hội nghi Ban Chấp hânhĐoảån Khoa Quốc tể -
DHQGHN đé thông qua Đê cuong báo cáo chính tri, Đê án tôchứrcĐai hội, Đê án phân bo
dai biêu du Đai hội.

4. Tháng 10/2021 - 2/2022



Day manh công tác truyèn thông vè Dai hội đoàn các câp tiến tói Đai hội dại biều
Doàn TNCS Hô Chi Minh Khoa Quóc té - DHQGHN lân thú VIl.

Hoàn chinh Du thảo báo cáo chính tri gừi các co sở truc thuộc lây ý kiên.

- Chi dao và đôn đốc các đon vị truc thuộc hoàn thành Đai hôi và gừri hô so Đai hội
cho Ban Thuong vu Đoàn Khoa theo dúng thoi han.

- Ban Thurong vu Doàn Khoa chi dao láy ý kiêén đóng góp cho Du thào báo cáo chinh
tri, tong hop các ý kiên đóng góp vào dur thào các văn kiện

- Triên khai quy trinh giói thiệu nhân sur tham gia Ban Châp hành Đoàn Khoa Quoc

te-DHQGHNkhóa VII, nhiệmký2022-2024.
- Ban Châp hành Đoàn Khoa thông qua về công tác chuân bị Đai hôi, chôt danh sách

dai biêu dr Đai hôi và danh sách giói thiêu nhân su tham gia Ban Châp hành Đoàn Khoa
Quoc te - ĐHQGHN khóa VII, nhiệm ký 2022- 2024. Báo cáo với Đång üy, Ban Chù
nhiêm Khoa Quôc te, Ban Thuong vu Đoàn Đai hoc Quoc gia Hà Noi.

5. Tháng 3/2022

- Tô chúrc Dai hội đai biêu Đoàn TNcS Hô Chi Minh Khoa Quôc tề - ĐHQGHN lân
thúr VII, nhiệm ky 2022 -2024.

V. TÓ CHÚC THŲC HIỆN
1. Doàn Khoa Quốc tế - DHQGHN

Tham muu Đång úy, Ban Chủ nhiêm Khoa ban hành chi thị vê Đai hội Doàn các
cap, tien tói Đai hôi đai bieu Đoàn TNCS Hô Chí Minh Khoa Quoc té - ĐHQGHN làn thúr
VIII, nhiệmky 2022-2024

Xáy dung Đė án tô chírc Đai hôi dai biêu Đoàn TNCS Hó Chí Minh Khoa Quóc tể
DHQGHN làn thứ VII, nhiệm ky 2022 2024; thành1âpBan To chúc và các tiều ban
cùa Dai hôi.

- Xay dung các Diu thào văn kiện của Ban Châp hành Đoàn Khoa Quốc té khóa VII
trinh Dai hôi lân thír VIl và lây ý kiên rộng räi trong doàn viên thanh niên, hoàn thiên trinh

- Ban hành Huóng dần to chứrc đai hội đoàn các câp; lua chon, chi đao Đai hội điểm

- Thành lập các Tô công tác theo dõi, chi đao, kiếm tra và du Đai hội các Liên Chi

Ban Châp hành để Ban Châp hanh trinh Đai hộji.

de rút kinh nghiệm triên khai rông răi.

doàn/Chi doàn truc thuộc.

- Chi dao Dai hội điếm để rút kinh nghiệm triên khai rộng rãi.

2. Doi vói các Liên chi Đoàn/Chi doàn trye thuộe



Ban Cháp hành các Liên chi doàn/Chi đoàn truc thuộc xây dumg kê hoach và dê án
to chtc Dai hội o câp minh; ban hành huóng dân, triển khai dăng ký lich tổ chúc Đai hội
vê các Chi đoàn truc thuộc các Liên chi đoàn.

Dang ky lich tó chúc Đại hội Liên chi đoàn/Chi doàn truc thuộc ve Ban Tó chúre-
Kiem tra Doàn Khoa truóc ngày 25/11/2021.

- Ban Cháp hành các Liên chi doàn trre thuốe báo cáo dè án tò chúc dai hôi, việc

chuân bị văn kiện, đề án nhân su với Ban Thuong vu Doàn Khoa. Khi duoe Ban Thuong
vu Doàn Khoa đông ý thimớói tiên hành đai hội.

VI. HUÓNG DÅN VÀ TÀI LIĘU CHI TIÉT
Các don vi vui lòng scan mā QR code duói dây để tim hiếu chi tiết huóng dän các

buóc chuan bị hô so đại hội, tai website: outh isvnu. vn

Trên dây là ké hoạch tò chức đại hội Doàn các cáp. Ban Thuòng vu Doàn Khoa đề
nghi các Liên chi đoàn/Chi đoàn truc thuộc căn cir Ké hoach này và trên co sò tinh hinh
thurc tien tai don vi để xây dung Ké hoach tó chirc Đai hôi của don vi minh, đông thời chủ
dóng báo cáo Ban Thuong vu Doàn Khoa xin phép và tao diéu kiên tiên hành triên khai tó
chúc dai hội theo dúng kê hoach.

Moi thong tin ve cong tác tó chirc Bai hội xin lièn he: D/c Nguyēn Van Virong
Trvöng ban TC-KT-SÐT: 0355.139.589hoãc D/c Nguyèn Hong Giang Thurong trye
Van phòng Đoàn- SÐT: 0975.563.665 và email: youth@isvnu.vn

TM. BAN THUÒNG VŲ ĐOÀN KHOA
BI THUNoinhân:

Dang uy, Ban Chù nhiệm Khoa (dê b/c);
Ban Thuòng vu Đoàn ĐHQGHN (dê b/c);
- Chi doàn Cán bộ, các Liên chi doàn
truc thuoc (dê t/h);
- Luu VPÐ.

B.

DOA

Nguyên Văn Tánh


