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*

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025
(Thời gian 1 ngày: từ 7h00 đến 17h00 ngày 19/06/2020)

I. PHIÊN TRÙ BỊ: (Từ 7h00 ngày 19/06/2020)
STT
Nội dung
Ban Tổ chức Đại hội điều hành
1
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2

Báo cáo chương trình làm việc của phiên trù bị

3

- Bầu Đoàn chủ tịch
- Bầu Đoàn thư ký

4

Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc
Đoàn Chủ tịch điều hành

5

Thông qua chương trình Đại hội

6

Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

7

Phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng

8

Kết thúc Đại hội phiên trù bị
Họp đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký (nếu cần)

II. PHIÊN CHÍNH THỨC: (Từ 8h15 ngày 19/06/2020)
STT
1

Nội dung
Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

2

Báo cáo kết quả Đại hội phiên trù bị

3

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội lên làm việc
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

4

Diễn văn khai mạc Đại hội

5

Đoàn Đại biểu chúc mừng Đại hội

6

Trình bày Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội

7

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

8

Trình bày Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

9

Đại hội thảo luận

10

Lãnh đạo cấp ủy cấp trên phát biểu

11

Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy cấp trên

12

Bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Trường khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội nghỉ giải lao (15 phút)

13

Đại hội tiếp tục thảo luận

14

- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội về kết quả bầu cử

15

Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ
2020-2025

16

Thông báo chương trình phiên làm việc buổi chiều
Ban chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí
thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

17

Đoàn chủ tịch thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH nhiệm kỳ
2020-2025, bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ
nhiệm UBKT cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

18

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội (đồng chí Bí thư phát biểu)

19

Tặng hoa tri ân các đồng chí Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2015-2020 không tiếp
tục tham gia BCH nhiệm kỳ 2020-2025

20

Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

21

Đại hội tiếp tục thảo luận

22

- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ
cấp trên.
- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về kết quả bầu cử

23

Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII; Đại hội
Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 20202025; Báo cáo chính trị trình Đại hội. Tổng hợp ý kiến tham luận tại đại
hội; Biểu quyết các chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau tại Đại hội (nếu có)

24

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

25

Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại
hội Đảng bộ trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

26

Diễn văn bế mạc Đại hội.

27

Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2

