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THÔNG BÁO
“V/ v xét giới thiệu Hội viên, Sinh viên nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng
Năm 2016”
Kính gửi: - Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng các khóa lớp
Căn cứ kế hoạch trọng tâm công tác hội và phong trào sinh viên trường năm học
2015-2016.
BCH Hội sinh viên trường thông báo cho Ban chấp hành các chi hội thực hiện
việc xét giới thiệu hội viên, sinh viên nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng” như sau:
I. Mục đích
- Nhằm tuyên dương, khen thưởng hội viên, sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội các
cấp có thành tích xuất sắc trong học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội,
công tác Đoàn và phong trào sinh viên;
- Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống sinh viên, học
sinh và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2016)
II. Đối tượng và tiêu chuẩn
1. Đối tượng: Hội viên, Đoàn viên, Sinh viên Hệ chính quy
2. Tiêu chuẩn:
2.1. Về học tập – rèn luyện: (căn cứ kết quả năm học 2014-2015)
-

Học tập: Điểm trung bình tích lũy đạt từ 3,2 trở lên.

-

Rèn luyện: đạt từ 90 điểm trở lên.

* Ưu tiên: đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số đạt điểm trung bình học tập
từ 3,0 trở lên hoặc đạt giải Ba trở lên trong các kỳ thi Olympic các môn học, các cuộc
thi cấp toàn quốc; hoặc có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp trường.
2.2. Về hoạt động Đoàn, Hội:
- Có ít nhất 02 năm tham gia công tác Đoàn – Hội;
- Đang là thành viên BCH Chi đoàn, Chi hội; Ủy viên BCH Đoàn – Hội sinh viên
trường;
- Có đóng góp xuất sắc cho công tác Hội sinh viên, công tác Đoàn và phong trào
sinh viên.
Trường hợp đặc biệt: Những sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc: có thành
tích dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; dũng cảm
bảo vệ, cứu người, tài sản của công dân, của nhà nước,…hoặc có nỗ lực cố gắng đặc
biệt trên các lĩnh vực, trong điều kiện đặc biệt được đề nghị xem xét trao giải thưởng.

III. Hồ sơ đề nghị
Hồ sơ đề nghị bao gồm:
- Bản đề nghị trao giải thưởng Sao tháng giêng – dùng cho các chi đoàn (hội).
- Bản báo cáo thành tích cá nhân (đánh máy theo mẫu – SV lấy mẫu BC thành
tích trên trang web trường tại mục HSV trường) nêu rõ thành tích học tập, những đóng
góp, thành tích trong công tác Hội sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên và
hoàn cảnh bản thân.
- Bản photo các văn bằng, chứng chỉ, giấy khen, giấy chứng nhận thành tích kèm
theo.
IV. Tổ chức thực hiện
- BCH chi đoàn, chi hội các khóa lớp cùng phối hợp tổ chức triển khai cho tất cả
hội viên, sinh viên của lớp; xét và gởi hồ sơ đề nghị trao giải thưởng Sao tháng giêng
về BCH HSV quản lý. Thời gian: Hết ngày 20/10/2015;
- Các chi đoàn, chi hội trực thuộc thực hiện đúng tinh thần thông báo; tổng hợp
các danh sách, xem xét đề nghị hội viên, sinh viên thuộc khoa nhận giải thưởng Sao
tháng giêng và gửi hồ sơ về BCH Hội sinh viên trường (đồng chí Mãi Anh - Khoa kế
toán). Thời gian: Hết ngày 20/10/2015.
- BCH Hội sinh viên phối hợp BCH Đoàn trường tổ chức họp xét thống nhất
danh sách hội viên, sinh viên nhận giải thưởng Sao tháng giêng và gửi hồ sơ đề nghị
về BCH Hội sinh viên tỉnh. (thông báo này thay thư mời)


Thời gian tổ chức họp xét 8h ngày 03/11/2015



Địa điểm: Văn phòng đoàn



Thành phần: BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên

BCH Hội sinh viên đề nghị bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các khóa lớp chủ động
thực hiện đảm bảo công khai, chính xác và kịp thời. Trong quá trình thực hiện có khó
khăn, báo cáo kịp thời về BCH HSV (đ/c Mãi Anh – Khoa kế toán-ĐT:
0989.529.039 ) để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- BCH các CH;
- Lưu HSV.

