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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 
---------------------- 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội, Hội nghị 

đại biểu Hội Sinh viên các cấp 

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các 

cấp trong nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp mới để chăm lo, 

hỗ trợ sinh viên trong học tập, phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện của sinh 

viên tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị 

và đất nước trong thời kỳ mới. 

- Thông qua quá trình tổ chức Đại hội, Hội nghị để củng cố, phát triển 

toàn diện tổ chức Hội Sinh viên các cấp; Đại hội Hội Sinh viên các cấp phải là 

diễn đàn để sinh viên thể hiện tinh thần quyết tâm tự giáo dục, tự rèn luyện, tự 

trau dồi lý tưởng cách mạng, tính sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập vì 

sự phát triển của nhà trường và xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X cần bám sát tư tưởng chỉ đạo 

của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XI và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, đảm bảo 

vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội 

Sinh viên Việt Nam lần thứ X được tổ chức đồng thời với việc đẩy mạnh phong 

trào “Sinh viên 5 tốt”, thi đua sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong 

hội viên, sinh viên; đảm bảo yêu cầu đổi mới, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.  

- Đại hội, hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 -2023) là đợt sinh 

hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp của các cấp bộ Hội và sinh viên Việt Nam.  

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

- Các cấp bộ Hội tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trước, trong và 

sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập của sinh 

viên; thực hiện các công trình, hoạt động phong trào thiết thực chào mừng Đại 
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hội, Hội nghị đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên 

Việt Nam lần thứ X. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống 68 năm của Hội 

Sinh viên Việt Nam, những thành tích, đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam 

trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của 

dân tộc, các gương anh hùng trong phong trào học sinh, sinh viên, truyền thống 

cách mạng của địa phương, đơn vị.  

- Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên 

truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trang tin điện tử, mạng xã hội với hình thức sinh động thông qua các clip, 

infographic, trailer. 

III. ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU 

1. Điều kiện tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp 

- Đại hội Hội Sinh viên các cấp: Hội Sinh viên các cấp tổ chức Đại hội 

khi kết thúc thời gian nhiệm kỳ.  

- Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp: Hội Sinh viên các cấp tổ chức 

Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên nếu nhiệm kỳ hiện tại chưa đến thời gian kết thúc.  

- Việc kéo dài, rút ngắn nhiệm kỳ tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp 

để phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X: 

+ Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường trực thuộc Trung ương căn cứ điều 

kiện thực tiễn xin ý kiến của tỉnh, thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành báo cáo 

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quyết định. 

+ Hội Sinh viên cấp Đại học Quốc gia, Đại học khu vực, cấp trường căn 

cứ điều kiện thực tế của đơn vị báo cáo Đảng ủy, Ban giám hiệu; báo cáo xin ý 

kiến Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố quyết định. 

+ Các trường hợp rút ngắn nhiệm kỳ chỉ thực hiện khi thời gian nhiệm kỳ 

hiện tại đã quá 2/3 thời gian nhiệm kỳ. 

2. Nội dung Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp 

2.1. Đại hội Hội Sinh viên các cấp: 

- Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ cũ và quyết 

định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Hội nhiệm kỳ mới. 

- Hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội cùng cấp. 

- Thảo luận góp ý vào các văn kiện Đại hội Hội cấp trên. 

- Hiệp thương bầu đại biểu đi dự Đại hội, hội nghị đại biểu cấp trên. 

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; 

những cách làm hay, mô hình mới tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào 

sinh viên. 

2.2. Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp: 

- Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên từ đầu nhiệm kỳ đến thời 

điểm tổ chức Hội nghị. 
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- Thảo luận góp ý vào các văn kiện Đại hội cấp trên. 

- Hiệp thương bầu đại biểu đi dự Đại hội, hội nghị đại biểu cấp trên. 

IV. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI CÁC CẤP 

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội, Hội nghị đại biểu các cấp do Ban 

Chấp hành cấp triệu tập Đại hội, Hội nghị quyết định, số lượng đại biểu Hội 

nghị đại biểu không nhiều hơn số lượng đại biểu của Đại hội nhiệm kỳ hiện 

tại trong giới hạn sau:  

1. Cấp chi hội, Liên chi hội:     

- Chi Hội: tổ chức Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên. 

- Liên chi Hội có dưới 100 hội viên tổ chức Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên.  

- Liên chi Hội có từ 100 hội viên trở lên: tổ chức Đại hội, Hội nghị đại 

biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 50 đại biểu.  

2. Cấp Trường: Từ 100 đến 250 đại biểu.   

3. Cấp tỉnh, thành: Từ 200 đến 350 đại biểu, riêng Hà Nội và TP. Hồ 

Chí Minh không quá 500 đại biểu. 

4. Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước: Tùy điều kiện từng nước triệu 

tập ít nhất 50 đại biểu. 

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU 

1. Đại hội, Hội nghị chi hội, liên chi hội: Không quá 01 ngày, chủ động 

tổ chức phù hợp với thời gian tổ chức Đại hội Hội Sinh viên trường. 

2. Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên trường:  

- Hội Sinh viên các trường trực thuộc Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đại 

học Huế: Không quá 02 ngày, được tổ chức trước thời gian tổ chức Đại hội Hội 

sinh viên cấp tỉnh, thành, Đại học Huế, bắt đầu thực hiện từ quý 1 năm 2018. Thời 

gian cụ thể do Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành, Đại học Huế trực tiếp hướng dẫn. 

- Hội Sinh viên các trường trực thuộc Trung ương: Không quá 02 ngày, hạn 

cuối tổ chức là ngày 30/10/2018. 

3. Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên tỉnh, thành phố, Đại học 

Huế: Không quá 02 ngày, hạn cuối tổ chức là ngày 30/10/2018. 

4. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X: dự 

kiến tổ chức vào tháng 12/2018. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 

Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao Ban Thư ký 

Trung ương Hội Sinh viên viên Việt Nam chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội 

dung công việc sau: 

- Báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ 

Nội vụ về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 

X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
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- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt 

Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

- Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội đại biểu toàn quốc 

Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

- Xây dựng Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh 

viên Việt Nam khoá IX trình Đại hội đại biểu Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X.  

- Xây dựng Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch tổ chức Đại hội Hội sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X. 

2. Đối với các cấp bộ Hội 

- Ban Chấp hành chi hội, Liên chi hội, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, 

Hội nghị thành lập các tổ phục vụ Đại hội, hội nghị; báo cáo cấp ủy, phối hợp với 

Đoàn Thanh niên cùng cấp trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và các chức 

danh chủ chốt. 

- Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp trường, cấp tỉnh xây dựng đề án tổ chức 

Đại hội, Hội nghị đại biểu, thành lập các tiểu ban giúp Ban Chấp hành chuẩn bị 

Đại hội, Hội nghị cấp mình; báo cáo cấp ủy và phối hợp Đoàn Thanh niên 

trường, Đoàn cấp tỉnh trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và các chức 

danh chủ chốt. 

Trước khi tổ chức Đại hội, Hội nghị báo cáo xin ý kiến Tỉnh, Thành  ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt 

Nam (đối với cấp tỉnh), Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn trường, 

Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp trên trực tiếp 

(đối với cấp trường) về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, bao gồm: Văn kiện 

Đại hội, Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và dự kiến 

các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên, Chương trình Đại hội và những nội dung 

khác liên quan đến Đại hội.  

Căn cứ vào kế hoạch này, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Hội Sinh 

viên các trường trực thuộc Trung ương Hội báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp 

uỷ Đảng, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu 

Hội các cấp đảm bảo tiến độ. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực BBT TW Đảng (để b/c); 

- Đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban 

Dân vận TW (để b/c); 

- Ban DV, TC, TG và VP TW (để b/c) 

- Bộ Nội vụ (để b/c) 

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c); 

- Các đ/c UVBCH TW Hội (để b/c); 

- Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, ĐH 

Huế, các trường trực thuộc TW (để t/h) 

- Lưu VP. 
 

 


