BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________________

Số:4192/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Triệu tập Hội nghị tổng kết và tập
huấn công tác HSSV đầu năm học
2012-2013

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Thực hiện chương trình công tác năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ
chức Hội nghị tổng kết Chương trình công tác học sinh, sinh viên các trường đại
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2009-2012 và tập huấn nghiệp
vụ về công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2012-2013.
I. Nội dung:
1.Tổng kết Chương trình công tác học sinh, sinh viên các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2009-2012 (ban hành theo Quyết
định số 2837/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo).
2. Hội thảo góp ý dự thảo, xây dựng Chương trình công tác học sinh, sinh
viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 20122016.
3. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm công tác học
sinh, sinh viên, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hướng dẫn thực
hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2012-2013.
II. Đối tượng triệu tập: Mỗi đơn vị cử tối đa 02 đại biểu, bao gồm:
1. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp
chuyên nghiệp: Lãnh đạo, chuyên viên Ban Công tác sinh viên; Lãnh đạo nhà
trường phụ trách công tác học sinh, sinh viên; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng
công tác sinh viên.
2. Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Phòng công tác học
sinh, sinh viên hoặc lãnh đạo Phòng, ban phụ trách giáo dục chuyên nghiệp.
III. Kế hoạch tổ chức: Hội nghị và tập huấn được tổ chức theo 2 khu
vực:
1. Khu vực phía Bắc: Dành cho các sở giáo dục và đào tạo, các trường
thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên – Huế trở ra phía Bắc.
- Thời gian: Từ 19/7 đến 21/7/2012. Khai mạc: 8h00 ngày 19/7/2012. Ban
Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 14h ngày 18/7/2012.
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- Địa điểm: Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế), số
32-34 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
2. Khu vực phía Nam: Dành cho các sở giáo dục và đào tạo, các trường
thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam.
- Thời gian: Từ 24/7 đến 26/7/2012. Khai mạc: 8h00 ngày 24/7/2012. Ban
Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 14h ngày 23/7/2012.
- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học An Giang, sè 18 ®êng Ung V¨n
Khiªm, thành phố Long Xuyên, An Giang.
Các đơn vị có thể lựa chọn tham dự Hội nghị, tập huấn ở một trong hai
khu vực để phù hợp với điều kiện của đơn vị.
IV. Các thông tin khác:
- Các đơn vị cử người đi dự hội nghị, tập huấn thanh toán chi phí ăn, ở, đi
lại cho đại biểu theo quy định hiện hành.
- Đại biểu tham dự Hội nghị tự liên hệ chỗ ăn, nghỉ theo một số địa chỉ
sau:
Tại thành phố Huế: KS. Trường Giang, 25 Đội Cung, ĐT: 054.3826.827;
KS. Newtime, 23 Đội Cung, ĐT: 054.3822.765; KS. DMZ, 21 Đội Cung,
ĐT:054.3938687; KS Phước An, 60 Lê Lợi, ĐT: 054.3826.831; KS.Đồng Lợi,
19 Phạm Ngũ Lão, ĐT: 054.3822.296 (Hỗ trợ thông tin: đ/c Chinh, Trưởng ban
CTSV – ĐH Huế, ĐT: 0935.919.666).
Tại thành phố Long Xuyên, An Giang: KS. Kim Phát, 311/2C Trần Hưng
Đạo, ĐT: 076.3840.333; KS. Thái Dương, 279 Trần Hưng Đạo, ĐT:
076.3945.890; KS Long Xuyên, 19 Nguyễn Văn Cưng, ĐT: 076.3941.425; KS.
Thái Bình, số 4 Nguyễn Huệ, ĐT: 076.3841.859 (Hỗ trợ thông tin: đ/c Loan,
Phó phòng CTSV-ĐH An Giang, ĐT: 0939.895.868).
Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào
tạo), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: 04.38694916; 0912.069.880,
email:nnhuy@moet.gov.vn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- ĐH Huế (để p/h);
- Trường ĐH An Giang (để p/h);
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

