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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức đối thoại giữa sinh viên với Nhà trường 

 
 Kính gửi:  - Các đơn vị trực thuộc và đoàn thể; 

   - Các lớp sinh viên. 

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Phú Yên tổ chức đối thoại giữa 

sinh viên với Nhà trường như sau: 

  

I. Thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung 

- Thời gian tổ chức đối thoại: Từ 19g00 đến 21g00 ngày 30/01/2018 (thứ Ba) 

- Địa điểm: Giảng đường Cơ sở I. 

- Thành phần tham dự: 

+ Về phía Nhà trường: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Phòng, Ban, 

Khoa, Thư viện) và đoàn thể (Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên); cố vấn học 

tập và các trợ lý Khoa. 

+ Về phía sinh viên (tất cả các hệ đào tạo trong trường, trừ các lớp của Trung tâm Tin 

học - Ngoại ngữ): Mỗi lớp cử 02 SV đại diện lớp tham gia đối thoại. 

- Nội dung chương trình buổi đối thoại 

+ Sinh viên đóng góp ý kiến, nêu đề xuất, kiến nghị với Nhà trường về các lĩnh vực: 

giảng dạy - học tập, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động văn-thể-mỹ, cơ sở vật chất, chế độ 

chính sách của sinh viên, công tác quản lý và phục vụ của Nhà trường… 

+ Lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị, đoàn thể giải đáp thắc mắc, trao đổi về các ý kiến 

đóng góp, đề xuất, kiến nghị của sinh viên. 

II. Phân công tổ chức thực hiện 

- Các lớp tập hợp ý kiến cần trao đổi với Nhà trường, ghi thành văn bản, gửi về Phòng 

Công tác HSSV trước ngày 27/01/2018. Ngoài những ý kiến ghi trong văn bản, sinh viên có 

thể phát biểu, trao đổi ý kiến trực tiếp tại buổi đối thoại. 

- Phòng Công tác HSSV, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên chịu trách nhiệm về công 

tác tổ chức buổi đối thoại. 

- Phòng Công tác HSSV phối hợp với Phòng Đào tạo để đăng ký thời gian sử dụng 

Giảng đường. 

- Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ cho việc tổ chức buổi đối thoại. 

- Các đơn vị trực thuộc và Ban cán sự lớp thông báo đến cán bộ, giảng viên, giáo viên 

và sinh viên trong đơn vị biết để tham gia ý kiến và tham dự buổi đối thoại. 

- Đề nghị các đơn vị trực thuộc, đoàn thể và các lớp tham dự đầy đủ, đúng thành phần 

và thời gian quy định để chương trình đối thoại đạt kết quả tốt đẹp. 
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