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HƯỚNG DẪN 

Tân sinh viên là đảng viên chuyển sinh hoạt đảng 

 về Đảng bộ Trường Đại học Quốc tế năm 2021  

----- 

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, hướng dẫn đảng viên là 

tân sinh viên chuyển sinh hoạt đảng sớm về Đảng bộ trường Đại học Quốc tế năm 

học 2021-2022, Đảng uỷ trường Đại học Quốc tế ban hành hướng dẫn chuyển 

sinh hoạt đảng cho đảng viên là Tân sinh viên cụ thể như sau:  

1. Thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tại đảng bộ/Chi bộ trường 

THPT: 

Tân sinh viên là đảng viên chuẩn bị 03 loại giấy tờ sau: 

- Bản tự kiểm điểm: Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm 

thực hiện nhiệm vụ đảng viên của năm trước và thời gian trước thời 

điểm chuyển sinh hoạt đảng, có nhận xét của cấp uỷ cơ sở nơi giới thiệu 

đảng viên chuyển sinh hoạt đảng (Mẫu bản tự kiểm liên hệ Chi uỷ nơi 

đang sinh hoạt); 

- Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng (mẫu liên hệ Chi uỷ nơi đang sinh hoạt); 

- Bản photo Giấy báo trúng tuyển đại học do Trường Đại học Quốc tế, 

ĐHQG-HCM cấp (không cần công chứng); 

 Gửi hồ sơ trên cho Chi uỷ nơi đang sinh hoạt đảng để được làm thủ tục 

chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Trường Đại học Quốc tế. 

 Chi uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt sẽ viết Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng 

và hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn thành hồ sơ. 

- Thông tin chuyển sinh hoạt đến: 

+ Đảng bộ cơ sở: Đảng bộ trường Đại học Quốc tế. 

+ Đảng bộ cấp trên cơ sở: Đảng bộ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

* 

Số      -HD/ĐU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2021 
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2. Nộp hồ sơ đã hoàn tất thủ tục: 

- Hồ sơ sau khi hoàn tất và niêm phong (ghi thêm số điện thoại của đảng 

viên bên ngoài hồ sơ), chi uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt hoặc đảng 

viên gửi về Ban Tổ chức Đảng uỷ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

(Phòng 212 Nhà điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, phường Linh 

Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). 

- Thông tin liên hệ: đ/c Phan Thị Hồng Tươi - chuyên viên Ban Tổ chức 

Đảng uỷ ĐHQG-HCM (SĐT 0983.292.429). 

Lưu ý: theo quy định, hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng phải do chính đảng 

viên cầm trực tiếp nộp cho Đảng uỷ cấp trên cơ sở, tuy nhiên do tình 

hình dịch bệnh hiện tại, việc nộp hồ sơ trực tiếp không thể thực hiện đối 

với đảng viên ở xa nên việc chuyển hồ sơ có thể thực hiện theo hình 

thức gửi đảm bảo theo đường bưu điện. 

- Nếu hồ sơ không phát sinh vấn đề cần điều chỉnh, Ban Tổ chức Đảng 

uỷ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển hồ sơ về Văn Phòng 

Đảng uỷ Trường Đại học Quốc tế để hoàn tất thủ tục tiếp nhận và chuyển 

đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ tương ứng với ngành học. 

- Nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh trong hồ sơ, Ban Tổ chức Đảng 

uỷ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ liên hệ trực tiếp đảng viên để 

điều chỉnh hoặc nhận lại hồ sơ để gửi về đơn vị cũ điều chỉnh. 

3. Một số lưu ý: 

- Đảng viên cần cung cấp số điện thoại và email cho Văn phòng Đảng uỷ 

trường để tiện liên lạc khi có vấn đề thông tin; 

- Cung cấp mã bưu điện gửi để Văn phòng Đảng uỷ có thể theo dõi đường 

đi của hồ sơ. 

- Các chi bộ sinh viên tương ứng các Khoa/Bộ môn cụ thể như sau: 

+ Chi bộ Sinh viên 1: Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Công nghệ 

Thông tin, Khoa kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Khoa Kỹ thuật Y 

sinh, Bộ môn Anh ngữ, Bộ môn Vật lý, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường. 
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+ Chi bộ Sinh viên 2: Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Điện tử Viễn 

thông, Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng, Bộ môn Toán. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, đảng viên liên hệ với 

Văn phòng Đảng uỷ trường, đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (email 

ntqhoa@hcmiu.edu.vn – Điện thoại 0908.566.060). 

  

Nơi nhận:      

- Đảng uỷ Trường ĐHQT, 

- Các đơn vị liên quan, 

- Lưu VP Đảng ủy.  

 

T/M ĐẢNG ỦY 
                           BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Hồ Nhựt Quang 
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