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THÔNG TRI TRIỆU TẬP  

Lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 - 2021 và trao 

giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2021, chào mừng kỷ niệm 

72 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 

(09/01/1950 – 09/01/2022) 

------------------- 

 Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 

2022, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, hướng tới kỷ niệm 72 

năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 

09/01/2022), Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành kế hoạch tổ chức Lễ tuyên 

dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 - 2021 và trao giải thưởng “Sao tháng 

Giêng” cấp trường năm 2021, chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống học 

sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022), cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 19h00 ngày 07 tháng 01 năm 2022 (tối thứ Sáu). 

2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Hội trường A, kết hợp trực tuyến. 

         Địa chỉ vào Teams: https://tinyurl.com/HNT12022 

3. Thành phần tham dự: 

- Đại biểu: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Các đồng chí 

Bí thư các đoàn trường thuộc/ trực thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn; Các đồng chí Ủy 

viên Ban Thường vụ các đoàn trường thuộc/ trực thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn; 

- Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường; Chủ tịch Hội sinh viên các 

trường thuộc, Liên chi hội trưởng;  

- Ban Chấp hành các Chi đoàn, Chi hội; Ban Cán sự các Lớp; 

- Hội viên, sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 – 

2021 và giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2021. 

- Hội viên, sinh viên được trao thưởng Cuộc thi tìm hiểu về Phong trào Sinh 

viên 5 tốt. 

* Lưu ý: Đại biểu thuộc thành phần tham dự nếu đang ở Thành phố Vinh và đã 

tiêm đủ 2 mũi vaccine thì tham dự trực tiếp tại Hội trường; nếu không ở Thành phố 

https://tinyurl.com/HNT12022


Vinh thì phải có giấy test nhanh âm tính có hiệu lực trong vòng 24h. Nếu không đủ các 

điều kiện nêu trên thì tham dự trực tuyến qua Teams. 

4. Nội dung: 

- Tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 - 2021 

và trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2021; chào mừng kỷ niệm 72 

năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 

09/01/2022). 

- Trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu về Phong trào Sinh viên 5 tốt. 

- Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 01 năm 2022: Tổng kết 

công tác Đoàn - Hội tháng 12 năm 2021, triển khai Chương trình công tác Đoàn và 

PTTN, công tác Hội và PTSV tháng 01 năm 2022; Công tác thi đua khen thưởng; Thảo 

luận. 

5. Một số vấn đề lưu ý: 

Hội Sinh viên các trường thuộc, liên chi hội Sinh viên các khoa, viện căn cứ 

thành phần trong thông tri, thông báo và lập danh sách đại biểu tham dự theo hình thức 

quy định để phục vụ công tác điểm danh. Danh sách đại biểu gửi trước 15h00, ngày 

02/01/2022 qua email banthiduahsv@vinhuni.edu.vn.  

Đại biểu được tuyên dương mặc áo sơ mi trắng (đối với nam), mặc áo dài 

truyền thống (đối với nữ). Thành phần tham dự trực tiếp mặc áo thanh niên Việt Nam, 

đi giày hoặc dép có quai hậu, yêu cầu đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.  

Vì tính chất quan trọng của hoạt động, đề nghị các đại biểu theo thành phần 

triệu tập dự họp đầy đủ, đúng giờ. 

 

Nơi nhận:                                                          
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