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Thủ Đức, ngày 04 tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi:    - Bí thư Liên Chi đoàn các Khoa. 

 - Liên Chi hội trưởng các Khoa. 

 - Chủ nhiệm/ Đội trưởng các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm. 
 

Nhằm hoàn chỉnh nguồn dữ liệu, cập nhật vào phần mềm đánh giá rèn luyện 

online (SAM) học kỳ II, năm học 2018 – 2019. 

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Liên Chi đoàn các Khoa, Liên Chi hội 

Sinh viên các Khoa, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc thống kê danh sách sinh viên 

tham gia hoạt động học kỳ II, năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: 
 

1. Liên Chi đoàn/ Liên Chi hội các Khoa: 

- Thống kê danh sách sinh viên tham gia hoạt động do Liên Chi đoàn/ Liên Chi 

hội Khoa tổ chức (mẫu 1): Ban tổ chức, tham gia hoạt động, cổ vũ hoạt động,… 

- Thống kê danh sách Sinh viên giữ chức vụ trong Ban Chấp hành Liên Chi 

đoàn/ Liên Chi hội Khoa, Ban Chấp hành Chi đoàn/ Chi hội trực thuộc (mẫu 2). 

- Thống kê danh sách sinh viên được khen thưởng kèm minh chứng (mẫu 3) 

- Thống kê tình hình sinh viên nộp Đoàn phí, Hội phí năm học 2018 - 2019 đối 

với sinh viên là Đoàn viên, Hội viên (mẫu 4). 

- Thống kê danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực các hoạt động do 

Liên Chi đoàn/ Liên Chi hội Khoa, Chi đoàn/ Chi hội trực thuộc tổ chức (mẫu 5). 

- Chấm điểm theo tính chất và mức độ tham gia hoạt động của sinh viên do Liên 

Chi đoàn/ Liên Chi hội Khoa tổ chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

Sinh viên giữ chức vụ trong Ban Chấp hành do Liên Chi đoàn/ Liên Chi hội Khoa, 

Ban Chấp hành (theo quy định đính kèm). 
 

2. Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc: 

- Thống kê danh sách sinh viên tham gia hoạt động do Câu lạc bộ - Đội - Nhóm 

tổ chức (mẫu 1): Ban tổ chức, tham gia hoạt động, cổ vũ hoạt động,… 

- Thống kê danh sách Sinh viên giữ chức vụ trong Ban Chủ nhiệm/ Ban điều 

hành Câu lạc bộ - Đội - Nhóm (mẫu 2). 

- Thống kê danh sách sinh viên được khen thưởng kèm minh chứng (mẫu 3) 

- Chấm điểm theo tính chất và mức độ tham gia hoạt động của sinh viên do Câu 

lạc bộ - Đội - Nhóm tổ chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Sinh viên giữ 

chức vụ trong Ban Chủ nhiệm/ Ban điều hành Câu lạc bộ - Đội – Nhóm (theo quy 

định đính kèm). 



3. Các mốc thời gian cần lưu ý: 

- Thời gian ghi nhận hoạt động:  Từ 01/01/2019  đến 31/5/2019.  

(Các hoạt động tổ chức sau ngày 31/5/2019 sẽ được ghi nhận cho học kỳ I, năm 

học 2019 - 2020). 

- Hạn chót gửi danh sách: Trước 16h00, ngày 12/5/2019 (Thứ 4) tại Văn phòng 

Đoàn – Hội (trực tiếp cho Đ/c Lê Thị Kim Thanh  - Phó Bí thư Đoàn trường) 

 

Lưu ý: Gửi văn bản giấy có xác nhận về Văn phòng Đoàn – Hội đồng thời gửi 

file tới địa chỉ mail: vanphongdoanhoi@tdc.edu.vn. 

 

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Đ/c Lê Thị Kim Thanh - Phó Bí thư Đoàn 

trường (SĐT: 028.22.158.649 – 0963.242.923) 

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Liên Chi đoàn các Khoa, Liên Chi hội 

Sinh viên các Khoa, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo 

tinh thần công văn này để đảm bảo công tác đánh giá điểm rèn luyện HSSV trong học 

kỳ II, năm học 2018 - 2019 đúng tiến độ. 

 

 TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

PHÓ  BÍ THƯ TT 

 

 

 

 

Vũ Trung Đông 

  

Nơi nhận:   

- Như kính gửi; 

- Lưu VP; 
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