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Ngày 29/10/1011, Hội SVVN Nancy-Metz đã tiến hành Đại hội nhằm tổng kết các hoạt động đã
thực hiện trong năm học 2010-2011, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng
thời bầu ra ban chấp hành Hội năm học 2011-2012.
I. Thời gian, địa điểm, thành phần
- Thời gian: 14h ngày 29/11/2011

- Địa điểm: Salle formation - Cité universitaire Saurupt, Nancy.

- Thành phần: Các bạn SVVN tại Nancy-Metz

II. Nội dung cơ bản của Đại hội

1. Chào cờ - hát quốc ca:

2. Lê Năng Định - Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Đại hội biểu quyết thông qua:

- Ban chủ tịch: Lê Năng Định, Trương Hoàng Thiện, Nguyễn Văn Phúc

- Thư ký: Đỗ Thanh Hà

4. Trình bày văn kiện Đại hội
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Trương Hoàng Thiện thay mặt BCH nhiệm kì 2010 – 2011 đọc bản tổng kết hoạt động của Hội
SNVN Nancy-Metz 2010 – 2011

Nguyễn Văn Phúc thay mặt BCH nhiêm kì 2010 – 2011 thông báo về vấn đề tài chính của Hội

Lê Năng Định thay mặt BCH nhiệm kì 2010 – 2011 đọc bản phương hướng hoạt động của Hội
sinh viên trong nhiệm kì 2011 – 2012

5. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bản phương hướng hoạt động của Hội
năm 2011-2012

i. Hội phí: Đề nghị mức thu hội phí phụ thuộc vào nguồn thu nhập của hội viên:

Cụ thể là: - 5 EUR đối với hội viên không có thu nhập

- 10 EUR đối với hội viên có thu nhập

ii.

Hoạt động hợp tác với các hội khác:

Hội sẽ cố gắng tăng cường đẩy mạnh hợp tác, tạo quan hệ tốt với các Hội khác, như Hội Việt
Kiều, hội Hoa Trắng, vv…. Phương thức thực hiện có thể dựa trên các quan hệ cá nhân cũng
như tư cách pháp nhân của Hội.

iii. Các hoạt động khác
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Tăng cường hoạt động giúp đỡ các bạn sinh viên trong học tập. Hội sẽ đóng vai trò
làm cầu nối giúp đỡ các bạn sinh viên có thể liên hệ với những bạn sinh viên khác trong cùng
lĩnh vực học tập và nghiên cứu

- Kiện toàn công tác quản lý diễn đàn và trang tin. Cập nhật lại danh sách sinh viên trên diễn
đàn

Nâng cao hơn nữa ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong
Ban chấp hành

-

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, động viên và chúc mừng các Hội viên

- Tăng cường mở rộng các kênh thông tin bằng cách gửi bài viết về các hoạt động của Chi Hội
lên trang thông tin của UEVF

Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác ủng hộ đồng bào Việt Nam gặp hoàn
cảnh khó khăn

iv.

Phong trào thể thao (đội bóng)

- Tăng cường sức mạnh nội tại của đội bóng Nancy-Metz

Khuyến khích đội bóng tham gia các giải đấu giao hữu với các đội bóng của các chi
Hội khác. Các trận đấu bóng có thể kếp hợp cùng với các buổi dã ngoại, barbecue

Hội sẽ cố gắng hỗ trợ một phần kinh phí cho đội bóng tham gia các giải đấu giao hữu.
Mức kinh phí hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào từng kế hoạch cụ thể. Ngoài ra, Hội cũng sẽ cố gắng huy
động thêm kinh phí từ các nguồn tài trợ khác
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- Đội bóng cần thông báo các kế hoạch tổ chức hợp lí hơn, sớm hơn

6.

Ban chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ

7. Giới thiệu Ban bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua

Ban chấp hành giới thiệu nhân sự cho BCH mới, ứng cử, đề cử

Đại hội đã tiến hành bầu cử dân chủ (bỏ phiếu kín). Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các
hội viên đã tin tưởng và chọn ra các hội viên sau vào BCH cho nhiệm kì 2011 – 2012: Thanh
Bình, Đình Cẩn, Đoan Chính, Lê Dũng, Năng Định, Thanh Hà, Trúc Huyền, Văn Lượng, Văn
Phúc, Hồ Phương, Tạ Anh Sơn, Hoàng Thiện, Anh Vũ

8.

Ban chấp hành mới ra mắt chi Hội và nhận nhiệm vụ cho nhiệm kì mới

9. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2012 họp phân công nhiệm vụ

BCH nhiệm kỳ mới đã họp, thảo luận và thống nhất nhiệm vụ của từng thành viên trong
BCH, cụ thể như sau:

Chủ tịch: Lê Năng Định

Phó chủ tịch: Trương Hoàng Thiện, Nguyễn Văn Phúc

Thư ký: Lê Thị Trúc Huyền
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Thủ quỹ: Đỗ Thanh Hà

Thành viên khác:

Nguyễn Thanh Bình

Hoàng Đình Cẩn

Nguyễn Đoan Chính

Lê Dũng

Lê Văn Lượng

Hồ Thị Phương

Tạ Anh Sơn

Anh Vũ

Đại hội kết thúc vào hồi 17h cùng ngày, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, chi Hội đã chọn
ra BCH mới cho nhiệm kì tới
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