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THÔNG BÁO 
Về việc mở rộng đối tượng tham gia các hoạt động  

do sinh viên Cơ sở II tổ chức 
 

Để phát huy sự sáng tạo, năng động và lan tỏa các giá trị, tinh thần tiên phong của 
sinh viên Ngoại thương trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ 
chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động phòng trào. Đồng thời, mở rộng các sân chơi 
bổ ích vể học thuật, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể 
thao cho sinh viên toàn Thành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như sinh viên 
cả nước có thể tham gia, 

Đoàn Thanh niên Cơ sở II thông báo về việc mở rộng đối tượng tham gia các hoạt 
động do sinh viên Cơ sở II tổ chức như sau: 

- Đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các Câu lạc bộ - Đội 
nhóm Cơ sở II khi tổ chức các chương trình, cuộc thi (tùy theo tính chất và quy mô phù 
hợp của từng hoạt động), triển khai mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên các 
trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như sinh viên cả nước. 

- Chậm nhất 07 ngày sau khi kết thúc hoạt động, Ban Tổ chức cấp giấy chứng 
nhận online tự động cho sinh viên tham chương trình, sinh viên đạt giải qua hệ thống 
email tự động và các ứng dụng của google form (Certify’em). 

- Đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các Câu lạc bộ - Đội 
nhóm Cơ sở II triển khai tổ chức thực hiện các công tác nghiêm túc, hiệu quả, chuyên 
nghiệp, tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho sinh viên tham dự. 

Trân trọng./.  
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- ĐTN, HSV, CLB (để thực hiện); 
- Ban TT&QHĐN (để đăng web); 
- Lưu: VP ĐTN, S.doc. 
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