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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký và trả kết quả rút sổ đoàn cho đoàn viên
Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh
------Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất trong việc quản lý hồ sơ Đoàn viên
tại Văn phòng Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến toàn thể đoàn viên
đang sinh hoạt tại Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh
về công tác rút sổ Đoàn, cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
- Đoàn viên có nhu cầu rút sổ Đoàn chuyển về nơi công tác mới hoặc về địa phương
nơi cư trú để tiếp tục sinh hoạt Đoàn theo quy định về điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Quy trình:
- Bước 1: Đăng ký rút sổ Đoàn theo liên kết: http://bit.ly/dangkyrutsodoanUTC2.
- Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.
- Bước 3: Sau 24 giờ kể từ thời gian đăng ký, vui lòng truy cập vào liên kết:
http://bit.ly/ketquadangkyrutsodoanUTC2 để xem tình trạng xử lý và thời gian trả sổ
Đoàn.
- Bước 4: Đến Văn phòng Đoàn Trường theo “thời gian trả sổ Đoàn” ở Bước 3
để nhận sổ Đoàn và hoàn tất các công tác chuyển sinh hoạt Đoàn.
* Lưu ý:
- Khi đến nhận sổ nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên
để nhận sổ Đoàn theo thời gian đã đăng ký. Làm việc theo giờ hành chính.
- Đối với Đoàn viên khóa 56 trở về trước (trừ những chi đoàn có thời gian đào
tạo trên 4 năm), từ ngày 18 - 30/11/2019 phải đến Văn phòng Đoàn hoàn tất thủ tục
chuyển sinh hoạt Đoàn. Sau thời hạn trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết bất kỳ yêu
cầu nào về việc chuyển hồ sơ Đoàn, xác nhận công tác Đoàn của Đoàn viên.
Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các Ban – Văn phòng, các Đoàn Cơ sở
trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Ban Tổ chức Đoàn Trường qua hộp thư
điện tử: bantochucdoantruong@utc2.edu.vn hoặc các đồng chí có tên sau:
+ Đồng chí Trần Xuan Quỳnh Hoa – Cán bộ Ban Tổ chức Đoàn Trường, 097.979.0674
+ Đồng chí Nguyễn Thị Thì – Cán bộ Ban Tổ chức Đoàn Trường, 037.313.2450
+ Đồng chí Trần Thùy Dương – Cán bộ Ban Tổ chức Đoàn Trường, 0339.314.321
Nơi nhận:
- Tất cả đoàn viên trong trường;
- Đoàn Cơ sở trực thuộc Đoàn Trường;
- Lưu Văn phòng.
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