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AOÀN TNCS H唄 CHÍ MINH 
 
 
Thái Nguyên, ngày 25 tháng 02 n<m 2016 
 

THÔNG BÁO  
tham gia Gi違i th逢荏ng Sáng t衣o tr飲 t雨nh Thái Nguyên 

l亥n th泳 XIII, n<m 2016 

 
 Kính gぬi:     - Các Liên chi đoàn trong toàn tr逢運ng 

- Các chi đoàn tr詠c thu瓜c 
  

C<n c泳 vào thông báo s嘘 212 KH/TATN-TN ngày 26/01/2016 c栄a T雨nh đoàn Thái 
Nguyên v隠 “K院 ho衣ch t鰻 ch泳c Gi違i th逢荏ng Sáng t衣o tr飲 t雨nh Thái Nguyên l亥n th泳 XIII 
n<m 2016; C<n c泳 vào Th吋 l羽 Gi違i th逢荏ng Sáng t衣o tr飲 t雨nh Thái Nguyên l亥n th泳 XIII 
n<m 2016 ban hành theo Quy院t đ鵜nh 651/QATATN-TN ngày 26/01/2016 c栄a Ban th逢運ng 
v映 T雨nh đoàn Thái Nguyên; 

Ban ch医p hành Aoàn tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c thông báo đ院n các Liên chi đoàn; 
các chi đoàn tr詠c thu瓜c trong toàn tr逢運ng, c映 th吋 nh逢 sau: 

1. Các đ挨n v鵜 nghiên c泳u k悦 K院 ho衣ch và Th吋 l羽 Gi違i th逢荏ng Sáng t衣o tr飲 t雨nh 
Thái Nguyên l亥n th泳 XIII n<m 2016 (kèm theo thông báo này), tri吋n khai và thông báo 
r瓜ng rãi đ院n các đ嘘i t逢嬰ng thu瓜c đ挨n v鵜 mình. 

2. Yêu c亥u các đ挨n v鵜 ti院n hành l詠a ch丑n các đ隠 tài có ch医t l逢嬰ng, phù h嬰p v噂i 
đi隠u l羽 Gi違i th逢荏ng đ吋 g穎i d詠 thi. Các Liên chi đoàn có s嘘 l逢嬰ng đoàn viên l噂n (V<n – 
Xã h瓜i, Lu壱t – QLXH, Môi tr逢運ng và Trái đ医t, Khoa h丑c S詠 s嘘ng) t嘘i thi吋u l詠a ch丑n 02 
đ隠 tài, các đ挨n v鵜 còn l衣i t嘘i thi吋u l詠a ch丑n 01 đ隠 tài tham gia Gi違i th逢荏ng. 

3.  H欝 s挨 tham d詠 gi違i th逢荏ng làm theo đúng m磯u và quy đ鵜nh c栄a T雨nh đoàn (xem 
Thあ lう) và g穎i v隠 V<n phòng Aoàn Tr逢運ng tr逢噂c ngày 01/04/2016. Aoàn Tr逢運ng s胤 ti院n 
hành l詠a ch丑n các h欝 s挨 h嬰p l羽, ra công v<n gi噂i thi羽u tham gia Gi違i th逢荏ng. 
  A隠 ngh鵜 các đ挨n v鵜 nghiêm túc th詠c hi羽n thông báo này. 
  
N挨i nh壱n: 
- A違ng u益, BGH (đ吋 bc);                                       
- Nh逢 kính g穎i (đ吋 t/h);          
- L逢u VP ATN.    
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