
HOI SINH VIEN VIT NAM 
BAN CHÁP HÅNH TRUNG UONG 

Hà Nol, ngày 09 tháng 9 n�m 2021 
So: 05-HD/TWHSV

HUONG DÅN 
Tô ehre Dai hÙi, HÙi ngh/ HÙi Sinh viên cáe câp thco hinh thúc tryc tuyên 

gai doan 2021 - 2023

Truóc tinh hinh diên biên phúrc t¡p cua dËch Covid-19; nhäm t¡o diêu kiÇn
thun loi cho HÙi Sinh viên ViÇt Nam các câp trong quá trinh tô chúc �¡i hÙi, 
HÙi nghË dam bào theo dúng Diêu lÇ, Huóng dân thrc hiÇn Diêu lÇ HÙi Sinh viên 
ViÇt Nam, dông thÝi dåm bào thsrc hiÇn quy dËnh phòng, chông dËch Covid-19 
cua dja phurong, don vË, Ban 'Thu ký Trung rong HÙi Sinh viên ViÇt Nam ban 
hành Huóng dân tô chúc �¡i hÙi, HÙi ngh/ HÙi Sinh viên các câp theo hinh thúc 
truc tuyên giai do¡n 2021 - 2023, cu thê nhu sau: 

I. DÓI TUONG THrCHIÆN 
I. Dôi voi viÇc tô chíre Dai hÙi, HÙi ngh/ d¡i biêu 

Chi áp dung cho các don vË sau: 
- HÙi Sinh viên ViÇt Nam câp Chi hÙi, Liên Chi hÙi, câp truong, câp �¡i hÍc 

khu vrc ó nhïng dja phuong dang trong thoi gian thåc hiÇn giân cách theo Chi thË 
19, Chi thË 15 và Chi thË 16 cça Thù tuóng Chinh pho. 

- HÙi Sinh viên ViÇt Nam ß nuóc ngoài dang trong thoi gian thuc hiÇn giân 
cách theo quy dinh cça nuóe so tai. 

Luru ý: Huróng dán nàjy khóng áp dung dôi vÛi Dai hÙi, HÙi nghË �¡i biêu 

cap tinh, câp Trung rong). 
2. Doi vói viçe to chúc HÙi nyh/ Ban Cháp hành, Ban Thr ký, Ban KiÃm tra 

các câp 

Ap dung cho tât cå HÙi Sinlh viên các câp t¡i nhïng dja phuong, don vi, ß 
các nuóc (dôi vÛi HÙi Sinh viên ViÇt Nam ß nuróc ngoài) dang trong thoi gian 
thrc hiçn gian cách theo quy dinh. 

II. HINH THÚC THrC HIEN: 
1. Hinh thúe tô chre Dai hÙi, HÙi nghË: Thông qua các phân mêm hop 

trre tuyén nhur Google Meet, CISCO Webex Metings, Zoom Meetings,.. Trong 
dó, cân luru ý các nÙi dung sau dây: 

- Lua chÍn st dung phân mêm có tính n�ng phù hop vÛi sô luong d¡i biÃu 

tham dy, thòi lugng tô chírc chrong trinh, dim danh dai biu, dê s dång, thun 
tiÇn trong thào lun, phát biéu ý kiên, chia së hinh ánh, video clip....

- Tüy tinh hinh dËch bÇnh, dai biêu có thê ngôi o nhiÁu diÁm càu khác nhau 
hoãc d¡i bieu ß mõi dËa phrong, don vj co the ngói chung 01 diêm càu, tuy nhiên, 
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khi bieu quyét (bàng phân mÁm) yêu c§u mõi �¡i biêu së dung 01 thiêt bË måy 

tính hoãc �iÇn tho¡i riêng. 

2. Hinh théc diêm danh: 
Yeu càu dai biÁu d�ng ký tài kho£n theo ho tên tht. Ban To chúe �ai hÙi, HÙi 

nghi tiên hành diêm danh d¡i biêu khi d¡i biêu giri dê nghË tham gia churong trinh. 

MÙt só úng dung thun tiÇn trong viÇc kiêm soát nguoi tham dår cuÙc hop, 

ví då: 
- Google Meeting: DiÃnm danh bàng công cu Meot Attendance (tiÇn ich cài 

thêm cua google). Trong và sau cuÙc hop, së nhn duoc bàng danh sách bao góm 
thoi luong nguoi tham gia có m�t trong cuÙc goi, bao gôm dâu thoi gian ghi l¡i 

thoi diêm tham gia lân �âu và thoi diêm roi khöi cuÙc goi cça hÍ. 

-Zoom meeting: �iêm danh bäng công cu Previous Meetings có s�n trên úng 

dung zoom. Có thë xuât danh súch nguròi tham gia cuÙc hop và thÝi gian tham du. 

Lru ý: Trong quátrinh �¡i hÙi, HÙi nghË dien ra, Ban Kiêm tra tu cách 

dai biêu thuong xuyên kiem soát và luu lai danh sách �¡i biêu tham du. 

3. Hinh thúe biêu quyêt: 
Hinh thúc biêu quyêt gio tay së duoc thay thê b�ng các hình thúc biêu quyêt 

truc tuyên thông qua phân mêm: 

+ �Õi vÛi HÙi Sinh viên ViÇt Nam ß nuóc ngoài, HÙi Sinh viên �¡i hoc 

khu vire và HÙi Sinh vien câp truróng: Các døn v/ có thê chù dÙng xây dung các 

phân mêm biÁu quyét. Don vË nào không xây dung dugc, có thê dê nghË Trung 
uong HÙi Sinh viên hõ rg. Don vi gii danh sách �ai biêu (Thông tin góm: Ho va 
tên, ngày sinh, don vi, chée vu, diÇn thoai, email) và thòi gian to chéc Dai hÙi vë 
Vãn phông Trung uong HÙi Sinh viên Vi�t Nam qua dia chi email 
vanphonghsvvn@gmail.com truóe 10 ngày di¿n ra �ai hÙi dê tiên hành câu hinh, 
cài �at và huóng dân së dång hÇ thông. 

+�Ñi vÛi Liên chi hÙi, Chi hÙi tiÃn hành biêu quyêt thông qua mÙt sÑ phân 
mêm cho phép thårc hiÇn lây ý kiên và thông kê kêt quà tryc tuyên nhu: Google 
Forms, binh chÍn Zalo, Kahoot, Menti... ho·c các úng dung khào sát, binh chon 
trên các phân mêm khác do các don v/ chu dÙng lya chon phù hop vÛi sô lugng 

d¡i biêu và thun tiÇn dôi vói cdon vË trong sç dång. 

Luru ý: Tren co sß k¿t quá bieu quyét do phân mèm hõ tro, phåi tién hành 
lap biên bán nêu rð kêt quá biêu quyé. 

IIL QUY TRÌNH TÓ CHÜC �AI HOI 
Quy trinh, thç tåc và nÙi dung chuân bË �ai hÙi, HÙi nghË thre hiÇn theo 

huóng dân sô 06-HD/TWHSV ngày 09/4/2018 cça Ban Thu ký Trung uong HÙi 
Sinh viên Vi�t Nam. Luu ý gôm các buróc sau: 

Buoc 1: Xây dång dè án ho·c kê hoach tô chéúc �¡i hÙi trong dó phài nêu ro 
thoi gian, sô lugng �¡i biêu triÇu tp, nÙi dung chuong trinh, huóng dân ký thut 
st dung các phân mèm tryrc tuy¿n; xây drng ké ho¡ch tuyên truyên Dai hÙi. 

Buoc 2: Chuân bË v�n kiÇn D¡i hÙi, gôm có: 



- Du thào báo cáo tông kêt viÇc thuc hiÇn nghi quyêt nhiÇm ky qua; måc tiêu, 
nhiçm vu, giài pháp nhiÇm ký mói và các báo cáo phå luc có liên quan; Báo cáo kiêm 
diem hoat dóng cùa Ban Châp hành nhiÇm ký qua và dyr thào Nghj quyêt �¡i hÙi. 

Chuan b/ công tác nhân sy: Xây dung dê án nhân su Ban Châp hành và các 
chre danh chú chôt HÙi Sinh viên, dê án Ban Kiêm tra, dè án �oàn �¡i biêu dr Dai 
hoi HÙi Sinh viên câp trên và tîp hop hô so nhân su kèm theo (nêu có). 

Buoe 3: Tô chúc xin ý kiên cán bÙ HÙi, hÙi viên, sinh viên cua don vË vê du 
thào báo cáo chính trË cça câp tô chérc �¡i hÙi và cça Dai hÙi câp trên (nêu có) 
thong qua hinh thúre gui email ho�c to chrc HÙi nghË tryc tuyên dê tiep thu ý kiên. 

Buóe 4: T chéc xin ý kiên câp úy, Doàn Thanh niên cùng câp, HÙi Sinh viên 
Viet Nam câp trên vê dê án ho·c kê ho¡ch tô chéc �¡i hôi, dy thào báo cáo tông kêt 

viÇc thre hiÇn nghË quy�t nhiÇm ký qua; måc tiêu, nhiÇm vu, giái pháp nhi�m ký mÛi 
và các báo cáo phå lyc có liên quan; Báo cáo kiêm diêm ho¡t dÙng cça Ban Chäp hành 
nhiem ký qua và dur thào NghË quyêt D¡i hÙi; �ê án nhân su Ban Châp hành và các 
chúc danlh chç chôt HÙi Sinh viên; �ê án Ban Kiêm tra; Dë án doân d¡i biëu dy 

D¡i hÙi HÙi Sinh viên câp trên và tp hãp hô so nhân su k�m theo (nêu có). 

Lruý vê thoi gian và cách thre gii hô so duyet Dgi hÙi và thoi gian duyÇt 
Dai hoi nhur sau: 

- Güi hò so duyÇt �¡i hÙi lên HÙi Sinh viên câp trên chm nhât 10 ngày truóc 

ngày duyÇt Dai hÙi thông qua email cua don vi. 
- To chúrce duyÇt �¡i hÙi theo hình théc trre tuyên, thoi gian nhu sau: 

+Dai hoi liên chi hÙi, chi hÙi: 5 ngày truóc khi tô chúc EDai hÙi. 

+ Dai hÙi câp truong: 15 ngày truóc khi tô chúre D¡i hÙi. 

Buoc 5: Chuân bË dây dç tài liÇu, các diêu kiÇn ký thut phåc vu �¡i hÙi; 
gri tài liÇu cho d¡i biêu qua email và tô chéc tp huân ký thut cho �¡i biëu tham 
dr Dai hÙi, kiêm tra ký thut các diêm câu truÓc khi tö chuc Dai hÙi. 

Buoe 6: Tiêén hành tó chúe D¡i hÙi, HÙi nghË d¡i biéu theo hinh thúc tryc tuyên. 
Buóc 7: To chúc HÙi nghi Ban Châp hành lân thír nhât theo hinh thúc tnre tuyên. 
Luru y thoi gian, nÙi dung, cách théc tô chéc nhu sau: 
* Thoi gian tô chre: Ngay sau khi kêt thúc phiên bâu Ban Châp hành, Ban 

Kiêm tra khóa mói ho·c khi kêt thúc �¡i hÙi. 

*Noi dung, cách thúe tô chúc 

Dong chi Chç tich ho·c Phó Chù tich HÙi Sinh viên khoá ck có trách nhiÇm 
triÇu tp phiên hÍp thé nhât cça Ban Châp hành khoá mói và chç trì �ê bâu chç tÍa 

HÙi nghË. Trong truong hop cân thiêt, HÙi Sinh viên câp trên và câp úy cùng cap 
thông nhât chi �Ënh mÙt �ông chí üy viên Ban Châp hành khóa mói làm triÇu tp 

viên de bâu cho tÍa HÙi ngh/. 
Hoi nghj Ban Châp hàrh lân thú nhât tiên hành Bâu Ban Thr ký, Chç tËch, 

Phó Chu tich, Truong Ban Kiem tra. Truong hop co nhtng ý kiên trái ngugc nhau 
trong HÙi nghj nhung nguroi �� durgc giði thi�u van di tiêu chuân và Ban Cháp 
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hành cap duói vân b£o luu viÇc giói thiÇu, sau khi thào lun trong �ai hÙi không 
nhât tri dugc thi tiên hành biêu quyêt riêng trròng hgp nhân ssr dó. 

Buóc 8: Tô chéc các ho¡t dÙng chào ming �ai hÙi, chào mùng thành công 
Dai hÙi, thông tin vê kêt quå �ai hÙi rÙng râi trong hÙi viên, sinh viên cça �on vi. 

Buoc 9: Báo cáo câp üy, Ban Thuong vu �oàn 'Thanh niên cùng câp, HÙi 
Sinh viên câp trên truc tiêp (và UBND tinh, thành phô dôi vÛi nhïng don v/ 
thành lp theo quyêt dËnh cça UBND tinh, thành phô) vê công tác tô chúe và 
cong nhn kêt quå cça �ai hÙi chm nhât 15 ngày sau tô chéc Bai hÙi theo hinh 
thúc gui email. 

II. MOT sÓ LUU Ý KHÁC 
2.1. Trang tri các diêm cûu 
- T¡i diêm câu trung tân1: In c�ng phông �¡i hÙi; bô trí bàn, biên tên �oàn 

Chu tich, E�oàn Thu ký, Ban Kiêm tra tu cách �¡i biêu, khách mòi (néu có). 

Tai các �iêm câu khác: In c�ng phông Dai hÙi ho·c �ê phông ào (theo mau 
thiét ké cia Ban Cháp hành cáp triÇu táp Dai hoi). 

2.2. Trang phåe cüa dai biêu 
- �ai biêu nam m·c áo so mi tr�ng, quân dài tôi màu và th�t cà vat. 

- Dai biêu nï m·c áo dài hoãc áo so mi tr�ng, quin ho~c chân váy dài tôi màu. 

2.3. Khuyên khích tô chúc các sinh ho¡t trre tuyên, v�n hóa, vän nghê t¡o 
không khí vui tuoi trong Dai hÙi. 

Trên dây là Huóng dan to chúc �¡i hÙi, HÙi ngh/ ttÙi Sinh viên các câp theo 
hinh thúc truc tuyên giai �o¡n 2021 -2023. Ban Thu ký Trung uong HÙi Sinh viên 
Viêt Nam dê nghË HÙi Sinh viên ViÇt Nam các câp c�n cú Huóng dân triên khai, 
thrc hiÇn. 

TM. BAN CHÄP HÅNH 
TRUNG U'ONG HÖI SINH VIËN VIËT NAM 

Noi nhân: 
D/c Bui ThË Minh Hoài, Bí thu 
TW �ång, Truong Ban Dân van 
TW (�Ã b/c); 
Ban Dan vn TW, (�ê b/c); 
- Ban Bí thu TW �oàn (�ê b/c); 
- BCH Trung rong HÙi SVVN; 
- HÙi Sinh viên các tinh, thành phô, 
DH Huê, các truòng truc thuÙc TW, 
Hoi SVVN ß ngoài nuóc; 
- Các d/e UVBCH, BKT TW HÙi; 
- Luu VP. 

PHO CHUTICH THUONG TRUC 
EN 

BAN BAN 
CHAP HAN 

TRUNUOKG 
H 
Nguyen Minh Tri¿t 


