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CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN KHOA 

1. BCH công đoàn khoa 

 Thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ, BCN Khoa phản ánh nguyện vọng của công đoàn viên cho lãnh đạo Khoa kịp 

thời đưa ra những quyết sách đúng đắn; 

 Tham mưu, báo cáo với công đoàn trường và lãnh đạo Khoa về các vấn đề liên quan đến công tác công đoàn trong 

Khoa; 

 Chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ trong Khoa. 

TS. Bùi Việt Hương – Chủ tịch công đoàn khoa 

 Quản l{ điều hành chung hoạt động của công đoàn khoa. 

 Trực tiếp phụ trách các công tác: Lập kế hoạch đầu năm cho các hoạt động của công đoàn khoa; phối hợp với đoàn 

thanh niên trong việc chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho các hội diễn cấp trường; tham gia các buổi họp  của công 

đoàn trường; lên kế hoạch và thực hiện các công việc cho các kz nghỉ mát hàng năm của khoa; thực hiện các công 

việc đột xuất khác. 

 Phụ trách công tác thi đua khen thưởng công đoàn. 

 Phụ trách công tác bình xét thu nhập tăng thêm của các cán bộ viên chức khoa hàng tháng. 

ThS. Nguyễn Thu Hằng – Phó Chủ tịch công đoàn khoa 

 Thu công đoàn phí. 

 Phụ trách công tác nữ công khoa: Thi nấu ăn cắm hoa ngày 08/03; các hoạt động của ngày 20/10; công tác thăm 

hỏi, hiếu hỉ của Công đoàn; tổ chức du xuân đầu năm cho anh chị em trong Khoa; chuẩn bị trung thu cho các cháu 

thiếu niên và nhi đồng trong khoa. 

2. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên khoa  

 Tổ chức hoặc tham gia các phong trào hoạt động của ĐTN, HSV và định hướng hoạt động của Liên chi đoàn, Liên 

chi hội Khoa. 

 Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho BCH Đoàn trường xem kết nạp vào Đảng. 

 Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm, khen thưởng, kỷ luật và kết quả phân loại đoàn viên vào sổ của từng đoàn viên. 

ThS. Đỗ Xuân Phương – Bí thư Liên chi đoàn khoa 

 Phụ trách và chỉ đạo hoạt động chung của các chi đoàn trong Khoa tham mưu thiết kế các hoạt động bổ ích, thiết 

thực cho đoàn viên. 

 Chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu mỗi 

nhiệm kz thông qua. 

 Xét và đề cử kết nạp Đảng viên cho Ban chấp hành Đoàn Trường xét duyệt; quyết định kỷ luật đoàn viên, giải 

quyết các khiếu nại của đoàn viên trong liên chi. 

 Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kz, cả năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra và uốn nắn kịp thời 

để đạt kết quả cao nhất. 

 Tham mưu tư vấn cho Ban chấp hành Đoàn Trường và Ban Chủ nhiệm khoa trong các phong trào thanh niên, xung 

kích, tình nguyện. 

  Chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội đại biểu nhiệm kz sau. 

KS. Nguyễn Văn Toàn – Chủ tịch Hội sinh viên khoa 

 Trực tiếp chỉ đạo việc thiết kế các chương trình Hội và phong trào sinh viên; công tác thi đua, khen thưởng của Hội 

sinh viên. 

 Phối hợp với Đoàn thanh niên làm công tác đoàn vụ, các hội nghị, buổi lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn, đại hội, hội 

nghị chi đoàn. 

 Phụ trách chính các phong trào của Hội sinh viên và định hướng hoạt động của Liên chi hội Khoa. 

 Tham mưu với Hội sinh viên cấp trên và BCN Khoa về những vấn đề liên quan đến Đoàn thanh niên/Hội sinh viên. 

 Phụ trách việc bình xét và lập danh sách sinh viên 5 tốt các cấp cho các chi đoàn. 


