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KE HOACFT 
Trao ho tiç' cho sinh viên có hoãn canh gia dmnh khó khin 

do änh hiröng cüa (l!Ch bnh Covid-19 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 

- Dng viên sinh viên có hoàn cãnh gia dInh khó khän vu'on len trong h9c 

tip, rèn 1uyn. - 

- Darn bâo trang trng, thit tic, có nghTa giáo dic, tuyên truyên cao. 

II. THOI GIAN, DIA  DIEM 

- Thyi gian: 10h00 thir Sáu ngày 19/6/2020. 

- Dja dim: Hi trthng tng 3 — nba All. 

III. THANH PHAN 

- Dai din: Ban Giárn hiu, Cong doàn, Doàn thanh niên, HOi  sinh vien 
phông T chirc Hành chInh, phông Dâo tto, phông Tài chInh K toán, phông 
Cong tác Sinh viên (P.CTSV). 

- Viên chiirc lam cong tác chi nhim ló'p. 

- Sinh viên có hoàn cãnh gia dInh khó khàn nhn h trcY. 

IV. NQI DUNG 

TT Ni (lung Thiyc liin 

1 Báo cáo so k& cOng tác phông chng djch bnh 
Covid-19 

i• cisv 

2 Phát biu cüa lAnh do nhá tnthng Ban Giám hiu 

3 Trao ho tm cho sinh viên có hoàn cãnh khó khàn do 
ánh hithng cüa djch bnh Covid- 19 CTSV 

Dti din sinh viên nhn h trç phát biu Sinh viên 

5 Kt thiic chu'cing trInh P. CTSV 
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V. TO CHU'C THU'C HIEN 

1. Phông Cong tác Sinh viên 

- Chü trI, chun bj ni dung chucing trInh. 

- Trin khai, phi hçp vri các dcin vj lien quan to chüc chwng trInh. 

- Lira ch9n vâ hithng dn sinh viên phát biu. 

- Chun bj bin trao tiscYng tnrng cho sinh viên nhn h trg. 

2. Phông Tãi chInh Kê toán 

Chun bj kinh phi h trg sinh viên theo Quyt djnh s 380/QD-DHCN 
ngày 01/6/2020 cüa Hiu trrnng tnthng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni. 

3. Trung tam Truyên thông và Quan h Cong chñng 

- Chun bi vâ ti-Inh chiu slide market. 

- Cir can b chip ãnh, dua tin len Website. 

- Chun bj hi trung, nrn9c ung cho dai  biu. 

4. Doàn Thanh niên 

- Cu 10 sinh viên tInh nguyen h trV cong tác t chirc. 

5. Các Khoa, Trung tam 1ão tio 

- Thông báo cho sinh viên trong danh sách nhn h trçi tham dir dy di 
dñng giô (yêu c.0 trang phic ljch sir). 

- Khoa Du ljch cir 5 sinh viên nü lam nhim vii lê tan và ph%lc vii cong tác 
trao h trg. K., 

Nol nhâii: 
- Baii giám hiu (d clii d?o); 
- Các doii vj lieu qtian (d thrc hin); 
- Lusti: VT, CTSV. 
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