HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP

Đại hội UEVF nhiệm kỳ IV
Paris, 15-16/05/2010

I/ CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ TRAO
ĐỔI THÔNG TIN HIỆN NAY:
1. Trao đổi thông tin:
•UEVF gửi thông báo đến các chi hội: khen thưởng, bản tin UEVF, thông
tin một số hoạt động, thông tin đối tác VNA,… việc triển khai các thông
tin còn chậm và chưa hiệu quả.

•Ít chi hội gửi báo cáo tổng kết hoặc trao đổi, giao lưu, chia sẻ thông tin
hoạt động
•Sự tham gia phát triển web và forum, Bản tin UEVF, Facebook của Hội
còn hạn chế

•Không nhiều dịp gặp gỡ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chi hội

I/ CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ TRAO
ĐỔI THÔNG TIN HIỆN NAY:
2. Phối hợp hoạt động:
•Một số hoạt động truyền thống có tính chất đồng bộ: chương trình tết,
đón tiếp SV đầu năm.
•Ít các hoạt động có tính phối hợp chung giữa UEVF & các chi hội:
Forum d’études & Guide d’études

•Đã xuất hiện việc phối hợp giữa các chi hội trong việc tổ chức các hoạt
động chung trong lĩnh vực thể thao, văn hóa; tuy nhiên việc phối hợp
còn chưa được nhân rộng và thông tin còn hạn chế

II/TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHỐI HỢP HOẠT
ĐỘNG VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN:
•Mối liên hệ vững chắc, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm tổ chức, chia sẻ
thông tin về các đối tác.
•Tập hợp thông tin đồng bộ, cung cấp cho các cơ quan báo chí để quảng
bá hoạt động của hội

•Định hướng và tổ chức tốt các hoạt động bổ ích
•Nâng cao tính thống nhất của cộng đồng

III/MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC
CHI HỘI ĐÓNG VAI TRÒ TRUNG TÂM:
1.

Tăng cường trao đổi thông tin UEVF-Chi hội:

 Thông tin BCH:
•

Mailing-list đại diện các chi hội tham gia vào BCH UEVF, tối thiểu 2
đại diện (CT, PCT, TTK) mỗi chi hội

•

Các chi hội thường xuyên gửi thông báo và báo cáo tổng kết
hoạt động

•

Tham gia vào việc xuất bản Bản tin UEVF

•

Các thông tin từ UEVF cần nhanh chóng, để các chi hội có thời gian
triển khai hiệu quả, và ngược lại đối với các chi hội.

•

Tich cực đẩy mạnh thông tin các hoạt động chi hội

III/MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC
CHI HỘI ĐÓNG VAI TRÒ TRUNG TÂM:
1.

Tăng cường trao đổi thông tin UEVF-Chi hội:

 Thông tin trên web và forum:
•

Tối thiểu 2 đại diện chi hội tham gia vào việc thông tin trên web-forum

•

Web và forum UEVF đều có không gian riêng dành cho các chi hội, chủ
yếu về thông tin hoạt động chi hội và hỏi đáp về chi hội

•

Thông tin hoạt động của UEVF và các chi hội sẽ được đăng tải thường
xuyên trên web và forum của các chi hội

III/MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC
CHI HỘI ĐÓNG VAI TRÒ TRUNG TÂM:
2. Phát triển các hoạt động phối hợp UEVF-Chi hội & giữa các chi hội:
•

Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động Giải NNB, Giải UEVF,
Forum d’études & Guide, khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc
trong hoạt động, SV xuất sắc.

•

Phát triển phối hợp một số hoạt động: Các hoạt động nhân đạo
(Collective Dioxine, Đồng Hành, …), các hoạt động khoa học RSE, các
hoạt động văn hóa – thể thao (Giải tennis, tìm hiểu về văn hóa, học tập
theo gưởng CT HCM, triển lãm văn hóa phối hợp cùng TTVHVNTP…)
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