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QUY A卯NH 

V隠 vi羽c chia s飲 thông tin tuy吋n sinh và các thông tin ho衣t đ瓜ng trong h羽 th嘘ng t鰻 
ch泳c c栄a Aoàn Thanh niên, H瓜i Sinh viên tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c 

Nh茨m m映c đích đ育y m衣nh vi羽c qu違ng bá có hi羽u qu違 thông tin tuy吋n sinh 
c栄a Nhà tr逢運ng và các ho衣t đ瓜ng c栄a Aoàn Thanh niên, H瓜i Sinh viên lên các 
trang m衣ng Facebook cá nhân trong h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c c栄a Aoàn Thanh niên, H瓜i 
Sinh viên. Vi羽c chia s飲 th吋 hi羽n trách nh羽m c栄a tu鰻i tr飲 nhà tr逢運ng và t鰻 ch泳c 
Aoàn, H瓜i v噂i s詠 phát tri吋n c栄a Nhà tr逢運ng và c栄a t鰻 ch泳c. Nay, Ban th逢運ng v映 
Aoàn Thanh niên ban hành quy đ鵜nh c映 th吋 vi羽c chia s飲 các thông tin tuy吋n sinh 
c栄a nhà tr逢運ng lên các trang m衣ng facebook. 

Ai隠u 1. Nguyên t逸c chia s飲 

1. Vi羽c chia s飲 thông tin tuy吋n sinh s穎 d映ng trang facebook cá nhân c栄a t瑛ng 
cán b瓜 đoàn và t瑛ng đoàn viên, th吋 hi羽n tinh th亥n và trách nhi羽m c栄a đoàn viên 
v噂i nhà tr逢運ng, không xâm ph衣m quy隠n c栄a cá nhân ng逢運i s荏 h英u. 

2. Vi羽c chia s飲 ph違i có h羽 th嘘ng, đ欝ng b瓜, k鵜p th運i và đúng th運i gian quy đ鵜nh; 

3. Vi羽c chia s飲 là b逸t bu瓜c đ嘘i v噂i t医t c違 đoàn viên và áp d映ng khen th逢荏ng, k益 
lu壱t c<n c泳 theo quy đ鵜nh c栄a Ai隠u l羽 Aoàn Thanh niên và Quy ch院 công tác h丑c 
sinh sinh viên hi羽n hành. 

Ai隠u 2. Cách th泳c chia s飲 

1. Hàng tu亥n, c泳 vào th泳 2 đ亥u tu亥n, Ban th逢運ng v映 đoàn s胤 chia s飲 01 n瓜i dung 
liên quan đ院n thông tin tuy吋n sinh lên trang m衣ng facebook c栄a Aoàn Thanh 
niên, H瓜i Sinh viên nhà tr逢運ng t衣i đ鵜a ch雨 fb: Aoàn Thanh Niên H瓜i Sinh viên 
tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c. 

2. Các Bí th逢 Liên chi đoàn, Liên Chi h瓜i tr逢荏ng ngay trong ngày th泳 2, vào 
trang fb nêu trên đ吋 chia s飲 ngay thông tin tuy吋n sinh lên trang facebook cá 
nhân c栄a mình. 

3. Vào th泳 2 và 3 hàng tu亥n, các Bí th逢 Chi đoàn vào trang fb cá nhân c栄a các 
Bí th逢 Liên chi đoàn chia s飲 n瓜i dung thông tin tuy吋n sinh lên trang fb cá nhân 
c栄a mình. A隠 ngh鵜 ch雨 chia s飲 t衣i fb cá nhân c栄a Bí th逢 Liên chi đoàn đ吋 Ban 
th逢運ng v映 có th吋 theo dõi và ki吋m tra t瑛ng đ挨n v鵜 khi vào trang cá nhân c栄a 



đ欝ng chí Bí th逢 Liên chi, tuy羽t đ嘘i không chia s飲 tr詠c ti院p t瑛 trang c栄a Aoàn TN 
và HSV tr逢運ng. 

4. Vào th泳 3,4 và 5 hàng tu亥n, Bí th逢 chi đoàn có trách nhi羽m nh逸c nh荏 thành 
viên c栄a chi đoàn mình chia s飲 lên trang fb c栄a cá nhân đó đ吋 qu違ng bá r瓜ng rãi 
ra toàn xã h瓜i. 

5. Khuy院n khích vi羽c chia s飲 t噂i các trang c瓜ng đ欝ng c詠u h丑c sinh, h丑c sinh các 
tr逢運ng c医p III và các trang có h丑c sinh đang chu育n b鵜 d詠 thi THPT Qu嘘c Gia 
n<m 2016 trên các đ鵜a bàn lân c壱n v噂i Nhà tr逢運ng. 

Ai隠u 3. Khen th逢荏ng và k益 lu壱t 

1. Các Bí th逢 Liên Chi đoàn, Bí th逢 chi đoàn ph違i tuy羽t đ嘘i ch医p hành quy đ鵜nh 
này, các đoàn viên, sinh viên ch医p hành tích c詠c và nghiêm ch雨nh quy đ鵜nh v隠 
chia s飲. 

2. Các Liên chi đoàn, Chi đoàn không ch医p hành đúng quy đ鵜nh s胤 b鵜 c逸t toàn 
b瓜 thi đua, khen th逢荏ng vào d鵜p cu嘘i n<m ho員c đ亥u n<m h丑c m噂i. 

3. Các Chi đoàn không th詠c hi羽n đúng quy đ鵜nh, chi đoàn đó s胤 không đ逢嬰c 
gi噂i thi羽u sinh viên 5 t嘘t, gi噂i thi羽u ng逢運i đi h丑c c違m tình A違ng ho員c xét k院t 
n衣p A違ng. 

4. Các sinh viên không ch栄 đ瓜ng chia s飲 th吋 hi羽n s詠 thi院u quan tâm và trách 
nhi羽m v噂i nhà tr逢運ng, b鵜 tr瑛 đi吋m rèn luy羽n và ghi vào s鰻 đoàn viên. 

Ai隠u 4. Ai隠u kho違n thi hành 

1. Quy đ鵜nh này có hi羽u l詠c t瑛 ngày ký. 

2. Các cán b瓜, đoàn viên, h瓜i viên sinh viên ch医p hành nghiêm ch雨nh quy đ鵜nh 
này, m丑i v逢噂ng m逸c phát sinh liên h羽 tr詠c ti院p VP Aoàn TN – H瓜i SV đ吋 đ逢嬰c 
gi違i đáp. 
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