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Kính g�i: Bí thư các ðoàn Khoa, Viện

Căn cứ kế hoạch công tác tháng 3/2011 của ðoàn Trường ñã ñược Ban Chấp hành thông qua tại cuộc

họp ngày 01/3/2010. Ban Thường vụ ðoàn Trường thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ñối tượng

ðoàn như sau:

I. MỤC ðÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục ñích:

- Trang bị những kiến thức về ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quyền và nghĩa vụ của ðoàn

viên, về cơ cấu tổ chức và hoạt ñộng của ðoàn trường ðại học Nha Trang.

- Xây dựng ñộng cơ phấn ñấu trở thành ñoàn viên ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong học

sinh, sinh viên Nhà trường.

2. Yêu cầu:

Nội dung học phải ñảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

II. ðỐI TƯỢNG THAM DỰ, THỜI GIAN, ðỊA ðIỂM:

1. ðối tượng:

Toàn thể học sinh, sinh viên Nhà trường chưa phải là ñoàn viên.

2. Thời gian, ñịa ñiểm học:

- Thời gian: 18h30 ngày 14/3/2011.

- ðịa ñiểm: Hội trường số 01, Trường ðH Nha Trang.

III. NỘI DUNG HỌC:

- Bài 1: Một số vấn ñề cơ bản về ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Bài 2: Phấn ñấu trở thành người ñoàn viên.

- Bài 3: Một số vấn ñề cơ bản về ðảng Cộng sản Việt Nam.

- Bài 4: Cơ cấu tổ chức, hoạt ñộng của ðoàn trường ðH Nha Trang.

ðề nghị Bí thư các ðoàn Khoa, Viện thông báo cho toàn thể học sinh, sinh viên Nhà trường thuộc ñối

tượng trên ñăng ký tham gia lớp học.

* Lưu ý: Bí thư các ðoàn Khoa, Viện khẩn trương thông báo ñến các chi ñoàn trực thuộc (ñặc biệt là

các chi ñoàn khóa 52), lập danh sách học viên tham gia lớp học (theo mẫu) và gửi cho ñồng chí Trần

Trọng ðạo theo ñịa chỉ: trongdaodhnt@gmail.com trước ngày 11/3/2011.
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» Phòng ban
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» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

» Thư viện ðiện Tử

» Liên hệ - tìm kiếm
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» Chuẩn ñầu ra
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» Hội nghị toàn quốc SV
NCKH ngành NTTS 2011
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