THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 03-TB/ĐTN-BTC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v tổ chức “Lớp nhận thức về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Lần 1 năm học 2019 – 2020”
Kính gửi:

- Các Đoàn Cơ sở;
- Các chi đoàn trực thuộc.
Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ vào kế hoạch số 07-KH/ĐTN-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2019 của
Ban Thường vụ Đoàn Trường về việc tổ chức “Lớp nhận thức về Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh lần 1 năm học 2019 – 2020”.
Nhằm tiếp tục triển khai công tác phát triển đoàn viên; tạo điều kiện cho các
bạn thanh niên tiên tiến sớm trở thành đoàn viên, được bồi dưỡng và rèn luyện
trong tổ chức Đoàn, Ban Tổ chức Đoàn trường tổ chức lớp nhận thức về Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh lần 1 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
1. Các chi đoàn xem xét trong đơn vị của mình những thanh niên có nguyện
vọng tham gia vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đủ tiêu chuẩn tham
gia vào lớp nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lập danh sách và gửi về Đoàn
Cơ sở.
2. Các Đoàn cơ sở tổng hợp danh sách (theo mẫu đính kèm) và gửi về
Ban Tổ chức Đoàn Trường thông qua hộp thư điện tử:
bantochucdoantruong@utc2.edu.vn đồng thời in Danh sách tổng hợp gửi về
Ban Tổ chức Đoàn Trường tại Văn phòng Đoàn từ 7g30 đến 11g00 ngày 10/10/2019.
3. Thời gian và địa điểm lớp học:
* Thời gian: 13g30 đến 17g30, ngày 20 tháng 10 năm 2019.
* Địa điểm: Phòng Hội thảo Thư viện, Phân hiệu Trường Đại học Giao
thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Khi đi học phải mặc áo có cổ bẻ, đeo thẻ sinh viên, đi giày hoặc dép
có quai hậu. Trong giờ học trật tự, không sử dụng điện thoại.
4. Thanh niên sau khi hoàn thành lớp nhận thức về Đoàn sẽ được tạo điều
kiện phát triển, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Mọi thắc mắc trong công tác triển khai đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp
với
Ban
Tổ
chức
Đoàn
Trường
qua
hộp thư điện
tử:
bantochucdoantruong@utc2.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp các đồng chí có tên sau:
+ Đ/c Nguyễn Hà Lan Anh – Cán bộ Ban Tổ chức Đoàn Trường, 0857.625.486
+ Đ/c Kim Tân – Cán bộ Ban Tổ chức Đoàn Trường, 0853.746.417

Nơi nhận:
- Đoàn Cơ sở, các chi đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐOÀN TRƯỜNG
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Võ Anh Trưởng

