THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
HÀNG HẢI VIỆT NAM
***
Số: 86-HD/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

HƯỚNG DẪN
Giới thiệu đoàn viên sinh viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú Hè 2019
-------------------------Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về công tác giới
thiệu đoàn viên là học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú trong dịp
Hè 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành Hướng dẫn giới thiệu đoàn viên sinh
viên tham gia sinh hoạt Hè tại nơi cư trú với nội dung cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đoàn viên sinh viên mà gia đình có hộ khẩu (hoặc đang cư trú ổn định) tại
thành phố Hải Phòng và không tham gia Chiến dịch Mùa hè Xanh năm 2019 do
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức.
II. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI
1. Đoàn viên sinh viên in, khai đầy đủ thông tin theo mẫu giấy giới thiệu (Mẫu
1 - kèm theo Hướng dẫn này) và mang qua Văn phòng Đoàn trường (tầng 2 - Nhà
A9, khu Hiệu bộ) để đóng dấu. Sau đó, đoàn viên mang về địa phương nộp cho Ban
Chấp hành Đoàn phường, xã, thị trấn nơi đoàn viên đang cư trú để được bố trí tham
gia sinh hoạt. Văn phòng Đoàn trường sẽ tiếp nhận đóng dấu giấy giới thiệu cho đoàn
viên từ ngày 21/6 đến hết ngày 06/7/2019 (trong giờ hành chính: sáng từ 8:00 đến
11:00, chiều từ 14:00 đến 17:00). Sau khi có giấy giới thiệu đã được Văn phòng
Đoàn trường đóng dấu, đoàn viên phải liên hệ và nộp ngay cho Ban Chấp hành Đoàn
xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
2. Vào đầu năm học 2019 - 2020 (trước ngày 20/9/2019), đoàn viên xin xác
nhận của Ban Chấp hành Đoàn phường, xã, thị trấn nơi đoàn viên đang cư trú về kết
quả tham gia sinh hoạt vào mẫu giấy xác nhận (Mẫu 2 - kèm theo Hướng dẫn này) và
nộp lại cho bí thư chi đoàn. Các chi đoàn thống kê số lượng, kết quả sinh hoạt tại nơi
cư trú của đoàn viên chi đoàn mình để báo cáo lên Đoàn cấp trên. Các Liên chi đoàn,
Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường hoàn thành việc báo cáo số lượng, kết quả sinh
hoạt tại nơi cư trú của đoàn viên sinh viên đơn vị mình về Văn phòng Đoàn trường
trước ngày 15/10/2019.
Lưu ý: Nếu Đoàn phường, xã, thị trấn có mẫu giấy xác nhận riêng thì sử
dụng mẫu của Đoàn phường, xã, thị trấn.

III. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
1. Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo các chi đoàn
thông báo và hướng dẫn các đoàn viên sinh viên đang cư trú tại Hải Phòng thực hiện
theo đúng hướng dẫn tại mục II đảm bảo số lượng, tiến độ về thời gian; đôn đốc việc
thống kê, báo cáo kết quả về Văn phòng Đoàn trường theo đúng kế hoạch.
2. Văn phòng Đoàn trường bố trí chuyên viên trực để tiếp nhận và đóng dấu
vào giấy giới thiệu cho đoàn viên theo thời gian quy định; đôn đốc các đơn vị thống
kê, báo cáo kết quả và tổng hợp số liệu để báo cáo Ban Thường vụ Đoàn trường.
Nhận được Hướng dẫn này, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu Ban Chấp
hành các Liên chi đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện để hoạt động
đảm bảo hiệu quả, chất lượng./.
Nơi nhận:
- Các LCĐ, Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.

Mẫu 2

THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
HÀNG HẢI VIỆT NAM
***
Số:
- GGT/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng, ngày ... tháng … năm 2019

GIẤY GIỚI THIỆU
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú Hè 2019

----------Kính gửi: ………………………………………………………………
Để đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú theo quy định của Điều lệ
Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Đoàn lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Giới thiệu đồng chí: ......................................................................................................
Giới tính: Nam: ☐

Nữ: ☐

Sinh ngày ... tháng ... năm ...

Đang sinh hoạt Đoàn tại:
Chi đoàn:

....................................................................................................................

Liên chi đoàn (hoặc Đoàn cơ sở): ...................................................................................
trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Chức vụ: .........................................................................................................................
Hiện cư trú tại: .................................................................................................................
Điện thoại liên hệ: ...........................................................................................................
Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đoàn viên ....................................
được tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.
Trân trọng.
TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Nguyễn Vương Thịnh

Mẫu 1

QUẬN/HUYỆN ĐOÀN …………………
BCH ĐOÀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN………..
……………………………………………………..

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***
Số:

... , ngày ... tháng ... năm 2019

-NX/ĐTN

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú Hè 2019
---------------Kính gửi: BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
Thực hiện quy định về việc nhận xét, đánh giá và xếp loại đoàn viên tham gia
sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú:
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…………………………
Qua quá trình tiếp nhận, theo dõi:
Đoàn viên: ...................................................................................................................
Sinh hoạt tại Chi đoàn: .................................................................................................
Liên chi đoàn (hoặc Đoàn cơ sở): .................................................................................
trực thuộc Đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Hiện đang cư trú tại: ...................................................................................................
......................................................................................................................................
tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cứ trú từ ngày ... /... /...... đến ngày ... /... /.... Có ý
kiến nhận xét về quá trình tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú của đoàn viên
như sau:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Xếp loại:

Xuất sắc: ☐ Tốt: ☐

Khá: ☐

Chưa tích cực: ☐
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