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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông 
Lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2022 

 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 
1. Mục đích: 
- Đại hội nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2019, 

thảo luận và thống nhất phương hướng và chương trình hoạt động cụ thể của 
nhiệm kỳ 2019-2022 cũng như bầu ra ban chấp hành Đoàn khoa Mạng máy tính 
và truyền thông nhiệm kỳ mới. 

- Đại hội cũng nhằm xây dựng phương hướng nhiệm vụ, tìm ra những giải 
pháp tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông trong nhiệm kỳ mới. 

2. Yêu cầu: 
- Việc bầu BCH Đoàn khoa phải coi trọng chất lượng, phẩm chất chính trị, 

trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn; đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp 
đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên trong nhiệm kỳ tới. 

- Đảm bảo Đại hội được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. 
 
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU TRIỆU TẬP: 
1. Thời gian: 
- Đại hội diễn ra từ 7h30 đến 11h30, thứ tư ngày 12/06/2019. 
- Hội nghị lần thứ nhất BCH sẽ diễn ra từ 10h00 đến 10h30 cùng ngày. 
2. Địa điểm: 
- Đại hội chính thức sẽ diễn ra tại Giảng đường 3, trường ĐH Công nghệ 
- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành sẽ diễn ra tại Phòng họp E8.3 
3. Thành phần đại biểu triệu tập: 
- Tổng số đại biểu triệu tập tham dự Đại hội đại biểu Đoàn khoa Mạng máy 

tính và Truyền thông lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2022 là 81 đại biểu. 
- Trong đó: 

+ Đại biểu đương nhiên:  11 đại biểu 
+ Đại biểu bầu cử từ chi đoàn:  67 đại biểu 
+ Đại biểu chỉ định:  3 đại biểu 

- Căn cứ phân bổ đại biểu tham dự Đại hội sẽ dựa trên số lượng đoàn viên 
của chi đoàn, được tính đến hết ngày 30/4/2019. 

 
 
 



III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 
- Tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoa Mạng 

máy tính và Truyền thông nhiệm kỳ 2017 – 2019. 
- Thảo luận phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoa 

Mạng máy tính và Truyền thông nhiệm kỳ 2019 – 2022. 
- Đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trường ĐH Công nghệ Thông tin lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022. 
- Kiểm điểm BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019. 
- Thảo luận, thống nhất đề án nhân sự BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 

2021); bầu cử BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022). 
- Bầu cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

ĐH Công nghệ Thông tin lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022. 
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: 
1. Đại hội chính thức (Từ 7h30 đến 11h30 ngày 12/06/2019): 
- Nghi thức khai mạc; Tuyên bố lí do; Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội. 
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; giới thiệu Đoàn Thư ký. 
- Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội. 
- Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt văn kiện Đại hội. 
- Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội. 
- Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo 

văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Công nghệ Thông 
tin lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022. 

- Báo cáo kiểm điểm BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019. 
- BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019 tuyên bố từ nhiệm. 
- Thông qua đề án nhân sự BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022). 
- Bầu Ban Kiểm phiếu; thông qua thể lệ bầu cử BCH Đoàn khoa. 
- Tiến hành bầu cử BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022). 
- Công bố kết quả bầu cử BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022). 
- BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ. 
- Bầu đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn 

trường ĐH Công nghệ Thông tin lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022. 
- Phát biểu chỉ đạo của đại diện BCN khoa Mạng máy tính và Truyền thông. 
- Phát biểu chỉ đạo của BTV Đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin. 
- Đại diện BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019 – 2022 tiếp thu ý kiến chỉ đạo. 
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. 
- Nghi thức bế mạc Đại hội. 
2. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành (Từ 10h00 đến 10h30 ngày 

12/06/2019): 
- Bầu Ban Kiểm phiếu Hội nghị; giới thiệu Thư ký Hội nghị. 
- Thông qua đề án nhân sự và danh sách nhân sự dự kiến BTV Đoàn khoa 

nhiệm kỳ III (2019 – 2022). 
- Bầu cử BTV Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022); công bố kết quả. 
- Thông qua đề án nhân sự và danh sách nhân sự dự kiến ứng cử Bí thư Đoàn 

khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022). 



- Bầu cử Bí thư Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022); công bố kết quả. 
- Thông qua đề án nhân sự và danh sách nhân sự dự kiến bầu cử Phó Bí thư 

Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022). 
- Bầu cử Phó Bí thư Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022); công bố kết quả. 
- Kết thúc Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022). 
 
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 
1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội: 
- Đ/c Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đoàn khoa Trưởng ban; 
- Đ/c Văn Thiên Luân Phó Bí thư Đoàn khoa Phó ban; 
- Đ/c Đinh Thanh Tùng Ủy viên BTV Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Lê Thị Châu Ngân Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Hồ Xuân Nghĩa Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Phan Trung Phát Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Đỗ Hồng Minh Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Nguyễn Hoàng Phúc Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Lê Thanh Hồng Nhựt Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Nguyễn Trí Tâm Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Nguyễn Dương Bá Phú Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên. 
2. Thành lập các tiểu ban: 
2.1. Tiểu ban nội dung: 
- Đ/c Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đoàn khoa Trưởng TB; 
- Đ/c Văn Thiên Luân Phó Bí thư Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Đinh Thanh Tùng Ủy viên BTV Đoàn khoa Thành viên; 
Nhiệm vụ: Xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội và kịch bản Đại hội; Tổng 

hợp ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội. 
2.2. Tiểu ban thư ký: 
- Đ/c Lê Thanh Hồng Nhựt Ủy viên BCH Đoàn khoa Trưởng TB; 
- Đ/c Lê Thị Châu Ngân Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
Nhiệm vụ: Chuẩn bị các nội dung liên quan đến đại biểu, ứng cử viên BCH 

Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019 – 2022; Kiểm tra tính hợp lệ của các loại văn bản liên 
quan đến công tác bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn khoa của Chi đoàn. 

2.3. Tiểu ban truyền thông: 
- Đ/c Đỗ Hồng Minh Ủy viên BCH Đoàn khoa Trưởng TB; 
- Đ/c Nguyễn Trí Tâm Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Hồ Xuân Nghĩa Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên. 
Nhiệm vụ: Thực hiện công tác truyền thông, thiết kế các bộ nhận diện, đưa 

tin về Đại hội Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019-2022. 
2.4. Tiểu ban sự kiện: 
- Đ/c Phan Trung Phát Ủy viên BCH Đoàn khoa Trưởng TB; 
- Đ/c Nguyễn Dương Bá Phú Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên; 
- Đ/c Nguyễn Hoàng Phúc Ủy viên BCH Đoàn khoa Thành viên. 
Nhiệm vụ: Chuẩn bị địa điểm tổ chức và trang trí Đại hội; Vật dụng cho đại 

biểu; Danh sách khách mời, gửi thư mời; đón tiếp đại biểu, hậu cần trong Đại hội. 
 



VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 
- 20/05/2019: Họp Ban chấp hành, xây dựng kế hoạch Đại hội. 
- 31/05/2019: Hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội. 
- 06/06/2019: Liên tịch Đại hội Đoàn khoa. 
- 10/06/2019: Tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội. 
- 11/06/2019: Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội. 
- 12/06/2019: Đại hội đại biểu Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông 

lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2022. 
 
 
Nơi nhận: 
- BTV Đoàn trường (báo cáo); 
- BCN khoa MMT&TT (báo cáo); 
- BCH Đoàn khoa (thực hiện); 
- BCH các chi đoàn trực thuộc (thực hiện); 
- Lưu. 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA 
BÍ THƯ 

 
 
 
 

Nguyễn Thanh Hòa 
 


