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BCH ĐOÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

*** 

Số: 10-KH/TĐTN-TNTH 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Thành phố Huế, ngày 7 tháng 12 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên dƣơng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”  

cấp tỉnh năm 2017 

 -------- 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường 

học năm học 2016 - 2017; nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi 

đắp niềm tin, niềm tự hào cho tuổi trẻ về 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, 

sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/1/1950 - 09/1/2018); đồng 

thời, biểu dương, tôn vinh những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong 

học tập, rèn luyện và sáng tạo trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Tuyên 

dương Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm 2017 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, sinh viên về truyền thống của 

sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, thông qua các hoạt động giúp học sinh, 

sinh viên hiểu rõ về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của sinh viên và 

Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Tuyên dương, ghi nhận những học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc 

trong học tập, rèn luyện và sáng tạo trẻ. Tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng rãi và 

vận động đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả 

phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  

- Tạo môi trường, động lực cho học sinh, sinh viên tự giác học tập, rèn 

luyện, trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp; 

xây dựng, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiên tiến trong học sinh, sinh viên.  

- Hoạt động được tổ chức trang trọng có sự tham gia tích cực của học 

sinh, sinh viên, hội viên, đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo công 

tác thông tin, tuyên truyền mang tính thiết thực. 
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II. TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”: 

1. Tiêu chuẩn chung: 

- Là đoàn viên sinh viên của các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, không vi 

phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và chuẩn 

mực đạo đức của gia đình, xã hội; 

- Có nhiều thành tích và đóng góp trong công tác Đoàn, Hội tại cơ sở (có 

minh chứng kèm theo); 

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường trở lên; 

- Được Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, 

Đoàn Đại học Huế, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế giới thiệu; 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn bình chọn. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể: 

2.1 Tiêu chuẩn đạo đức tốt: 

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy 

chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo). Đối với những trường đặc thù, không đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 

theo quy chế của Bộ Giáo dục và  Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi 

phải đạt loại Giỏi. 

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy 

định của địa phương và cộng đồng. 

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Có tham luận, bài viết, bài thu hoạch về các môn khoa học Mác – Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, 

có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương. 

2.2 Tiêu chuẩn học tập tốt: 

- Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: Điểm trung bình chung 

học tập cả năm học đạt từ 3.4/4.0 trở lên (đối với hệ đào tạo tín chỉ) hoặc đạt từ 

8.2/10 trở lên (đối với hệ đào tạo niên chế). 
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- Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: Điểm trung bình chung học tập 

cả năm học đạt từ 3.2/4.0 trở lên (đối với hệ đào tạo tín chỉ) hoặc đạt từ 8.0/10 

trở lên (đối với hệ đào tạo niên chế). 

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải hay được thẩm định 

cấp Khoa trở lên. 

+ Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành; có bài tham luận tham gia 

các Hội thảo khoa học cấp trường trở lên. 

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản 

hoặc được các giải thưởng từ cấp trường trở lên. 

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp trường trở lên. 

+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp trường trở lên.  

2.3 Tiêu chuẩn thể lực tốt: 

- Đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau: 

+ Đạt danh hiệu “Thanh niên khoẻ” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ 

thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi 

đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên 

do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục – Thể thao ban 

hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).  

+ Đạt thành tích cao trong các hội thao cấp trường trở lên trong năm học 

gần nhất; tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể 

thao (có xác nhận); là thành viên đội tuyển cấp trường trở lên các môn thể dục 

thể thao; là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc 

Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên. 

Ghi chú: Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: 

tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao phù hợp với người 

khuyết tật. 

2.4 Tiêu chuẩn tình nguyện tốt: 

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực 

tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 

ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ 

nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn). 

- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện. 
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2.5 Tiêu chuẩn hội nhập tốt: 

- Hoàn thành ít nhất 01 khoá trang bị kỹ năng thực hành xã hội hoặc 

được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên cấp trường trở lên khen thưởng về thành 

tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên trường học trong năm học.  

- Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp trường trở 

lên tổ chức. 

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với 

sinh viên năm thứ 1, 2), bằng B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm 

thứ 3, 4, 5, 6). Đối tượng sinh viên không thuộc chương trình đào tạo về chuyên 

ngành Ngoại ngữ: Chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2/ 

Ngoại ngữ không chuyên. (Việc áp dụng quy đổi giá trị tương đương chứng chỉ 

IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 

05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế trong 2 năm trở lại đây: 

Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh 

niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước. 

+ Tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hoặc có sử 

dụng Ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.  

III. TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN”: 

1. Tiêu chuẩn chung: 

- Là đoàn viên khối Trung cấp, Cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp (Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề) trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, không vi 

phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và chuẩn 

mực đạo đức của gia đình, xã hội; 

- Có nhiều thành tích và đóng góp trong công tác Đoàn, Hội tại cơ sở (có 

minh chứng kèm theo); 

- Đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường trở lên; 
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- Được Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn 

Khối Doanh nghiệp, Đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp giới thiệu; 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn bình chọn. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể: 

2.1 Tiêu chuẩn về rèn luyện đạo đức, tác phong:  

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy 

định của địa phương và cộng đồng 

- Là tấm gương tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, 

rèn luyện tại đơn vị. 

- Điểm rèn luyện của năm học xét trao Danh hiệu từ 80 điểm trở lên (trên 

thang điểm 100 theo Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh 

viên do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành). Đối với những trường hợp đặc thù không đánh giá kết quả rèn luyện của 

học sinh theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo thì kết quả rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Tốt trở lên. 

- Trang phục gọn gàng, phù hợp với môi trường học đường, mặc đồng 

phục theo quy định của trường (nếu có). 

- Tiết kiệm nguyên vật liệu, hóa chất thí nghiệm, điện, nước. 

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:  

+ Đạt Danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của đơn vị. 

+ Tham gia tích cực Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tham gia 

các hoạt động tình nguyện được nhận giấy khen từ Đoàn cấp trường trở lên. 

+ Đạt giải trong các cuộc thi tìm hiểu về khoa học Mác - Lênin, tư tưởng, 

tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn 

hóa dân tộc từ cấp trường trở lên.  

+ Là thanh niên tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, có hành động dũng cảm 

cứu người, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội, hoạt động vì cộng đồng được khen thưởng từ cấp trường trở lên.  

2.2 Tiêu chuẩn về rèn luyện kiến thức tay nghề: 

- Điểm trung bình học tập của năm học trước thời điểm xét trao Danh 

hiệu đạt từ 8,0/10 trở lên. 

- Tiêu chí ngoại ngữ, phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 
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+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với 

sinh viên năm thứ 1, 2), bằng B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm 

thứ 3, 4, 5, 6). Đối tượng sinh viên không thuộc chương trình đào tạo về chuyên 

ngành Ngoại ngữ: Chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2/ 

Ngoại ngữ không chuyên. (Việc áp dụng quy đổi giá trị tương đương chứng chỉ 

IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 

05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

+ Tham gia và đạt giải các cuộc thi ngoại ngữ từ cấp trường trở lên. 

- Tiêu chí tin học: Đạt trình độ tin học theo quy định của trường (nếu có) 

hoặc phải sử dụng hiệu quả tin học phục vụ việc học tập, nghiên cứu của bản thân. 

- Tiêu chí trau dồi tay nghề, phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi giỏi nghề từ cấp trường trở lên. 

+ Có sáng kiến trong việc cải tiến mô hình, học cụ, nâng cao tay nghề. 

+ Tham gia các cuộc thi sáng tạo, sản phẩm ứng dụng kỹ thuật vào thực tiễn. 

2.3 Tiêu chuẩn về rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: 

- Tuân thủ nội quy, quy chế nhà trường. 

- Không uống rượu, bia và các chất kích thích khác khi vào trường. 

- Tham gia tích cực các khoá trang bị kiến thức kỹ năng trong năm học. 

- Kết quả chất lượng đoàn viên năm học đạt mức Tốt trở lên (nếu có). 

IV. HỒ SƠ:  

1. Hồ sơ xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” bao gồm: 

- Công văn đề nghị, hồ sơ, danh sách trích ngang của Ban Thường vụ 

Thành Đoàn Huế, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Đại học Huế, Đoàn Học 

viện Âm nhạc Huế. 

- Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh đựng trong 

01 phong bì cứng cho từng cá nhân gửi về Ban Thanh niên Trường học Tỉnh 

Đoàn, gồm có:  

+ Trích ngang thành tích (Mẫu SV5T.1); 

+ Minh chứng thành tích (Mẫu SV5T.2); 

+ 01 ảnh chân dung (gửi về email: tntruonghochue@gmail.com, tiêu đề 

email: SV5T2017_Ảnh chân dung_Họ tên đầy đủ_Đơn vị); 

+ Công văn đề nghị của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, có ý 

kiến xác nhận đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu nhà trường. 

mailto:tntruonghochue@gmail.com
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Ghi chú: Đề nghị các cá nhân nộp 01 file hồ sơ thực hiện trên máy tính 

cho Ban Thanh niên Trường học qua email: tntruonghochue@gmail.com, tiêu 

đề: SV5T2017_Hồ sơ_Họ tên đầy đủ_Đơn vị; 

2. Hồ sơ xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” bao gồm: 

- Công văn đề nghị, hồ sơ, danh sách trích ngang của các cá nhân đề nghị 

khen thưởng Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” của Ban Thường vụ Thành 

Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp, Đoàn Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh và Đoàn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Hồ sơ đề nghị xét trao Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”cấp tỉnh đựng 

trong 01 phong bì cứng cho từng cá nhân gửi về Ban Thanh niên Trường học 

Tỉnh Đoàn, gồm có:  

+ Trích ngang thành tích (Mẫu HS3RL.1);  

+ 01 ảnh chân dung (gửi về email: tntruonghochue@gmail.com, tiêu đề 

email: HS3RL2017_Ảnh chân dung_Họ tên đầy đủ_Đơn vị); 

+ Công văn đề nghị của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đoàn Khối các cơ 

quan tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp, Đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ý kiến xác nhận đồng ý của Đảng uỷ - Ban 

Giám hiệu nhà trường  

Ghi chú: Đề nghị các cá nhân nộp 01 file hồ sơ thực hiện trên máy tính 

cho Ban Thanh niên Trường học qua email: tntruonghochue@gmail.com, tiêu 

đề: HS3RL2017_Hồ sơ_Họ tên đầy đủ_Đơn vị; 

3. Cách thức gửi hồ sơ: 

- Hồ sơ xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” 

cấp tỉnh gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua Ban Thanh niên Trường học, số 

32, đường Trần Thúc Nhẫn, thành phố Huế trƣớc ngày 25/12/2017. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Tỉnh Đoàn: 

- Triển khai kế hoạch và tổ chức Tuyên dương danh hiệu“Sinh viên 5 

tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm 2017. 

- Thành lập Hội đồng xét chọn các danh hiệu. 

- Giao cho Ban Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường 

trực có trách nhiệm đốc thúc, nắm tình hình thực hiện kế hoạch này. Chủ trì phối 
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hợp với các Ban của Tỉnh Đoàn và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt 

động, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai tại cơ sở. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương 

đóng trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền Chương trình. 

2. Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, 

Đoàn Đại học Huế, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế, Đoàn Khối Doanh nghiệp 

tỉnh, Đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 

- Căn cứ các nội dung của Kế hoạch, Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế, 

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Đại học Huế, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế, 

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện và tích cực 

hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu đã đề ra.  

- Tổ chức bình chọn và đề cử đoàn viên, học sinh, sinh viên xuất sắc của 

đơn vị để tuyên dương theo kế hoạch của cấp tỉnh. 

Trên đây là kế hoạch Tuyên dương Danh hiệu“Sinh viên 5 tốt” và “Học 

sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban 

Thường vụ Thành Đoàn Huế, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Đại học Huế, 

Đoàn Học viện Âm nhạc Huế, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh và Đoàn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động, nghiêm túc, tích 

cực triển khai thực hiện. 

(Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Ngô Hà Trung - UVTV, Trưởng ban    

Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn. SĐT: 0234.3833.535; DĐ: 0904.804.805)./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban TNTH, VP TW Đoàn; 

- VP TW Hội SV Việt Nam;               (để b/c)                          

- VP, Ban DV, Ban TG Tỉnh ủy; 

- Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế, Đoàn Khối 

các cơ quan tỉnh, Đoàn Đại học Huế, Đoàn Học 

viện Âm nhạc Huế, Đoàn Khối Doanh nghiệp 

tỉnh, Đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (để t/h) 

- Website Tỉnh Đoàn;                                                                                

- Lưu VP, TNTH. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ  

 

  

(Đã ký) 

 

 
 

Hoàng Thị Phƣơng Hiền  

 


