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HƯỚNG DẪN  

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

SINH VIÊN VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP  

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong sinh viên và cố vấn học 

tập năm học 2018 – 2019, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An hướng 

dẫn như sau: 

1. Căn cứ xây dựng Hướng dẫn 

Thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BGD-ĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Điều 15, Điều 16 của Quy định Công tác sinh viên tại trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An; 

Căn cứ Công văn số 1172/CV-ĐHTKTA ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc 

triển khai các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 – 2019. 

2. Mục đích, yêu cầu 

- Động viên và khơi dậy tinh thần thi đua học tập và rèn luyện, tạo phong trào 

thi đua học tập và rèn luyện trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào 

tạo của Nhà trường. 

- Việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo tính khách quan, 

công bằng, nghiêm túc, đúng quy định. 

3. Tiêu chí bình xét đối với cá nhân sinh viên và tập thể lớp  

3.1 Đối với cá nhân 

-  Danh hiệu cá nhân gồm 2 loại: giỏi và xuất sắc. 

- Tiêu chuẩn xếp loại: 

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi nếu kết quả học tập đạt 3.5 (thang điểm 4)  

hoặc 8.0 đến 8.9 (thang điểm 10)  và được xếp loại rèn luyện tốt trở lên; 

+ Đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc: Kết quả học tập đạt 4.0 điểm (thang 

điểm 4)  hoặc từ 9,0 trở lên (thang điểm 10) và được xếp loại rèn xuất sắc. 

- Danh hiệu cá nhân của sinh viên được ghi vào hồ sơ sinh viên. 

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc 

học phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình. 

 



3.2   Đối với tập thể lớp 

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp tiên tiến và lớp xuất sắc. 

- Tiêu chuẩn xếp loại: 

+ Lớp tiên tiến: 

* Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá trở lên; 

* Có dưới 10 % sinh viên đạt kết quả giỏi 

* Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, hoặc bị kỷ 

luật từ mức cảnh cáo trở lên; 

* Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức 

nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Trường. 

+ Lớp xuất sắc đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp tiên tiến và có từ 10% 

sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên. 

4. Tiêu chuẩn xét đề nghị khen thưởng đối với cố vấn học tập (CVHT) 

Cố vấn học tập hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là các giảng viên 

làm nhiệm vụ CVHT tại các lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến và lớp xuất sắc.  

5. Kế hoạch tổ chức bình xét 

- Từ ngày 15/9 đến ngày 20/9/2019 các khoa tổ chức bình xét. Hồ sơ đề nghi 

khen thưởng nạp về phòng Công tác sinh viên (cô Hoàng nhận) trước ngày 

25/9/2019. 

- Hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng gồm: 

+ Danh sách các tập thể và sinh viên được khen thưởng (có xác nhận của 

Trưởng khoa); 

+ Biên bản họp xét, đề nghị khen thưởng của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật 

sinh viên luật cấp khoa; 

+ Bản báo cáo thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của tập thể lớp 

(đối với các lớp đạt tiêu chuẩn); 

+ Danh sách các cố vấn học tập được đề nghị khen thưởng.  

Trên đây là nội dung Hướng dẫn công tác tổng kết thi đua, khen thưởng sinh 

viên và cố vấn học tập năm học 2018 – 2019, yêu cầu Trưởng các khoa quản lý 

sinh viên nghiêm túc triển khai, thực hiện. Hết thời hạn quy định, khoa nào không 

nạp kết quả thì phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng./. 

Nơi nhận: 

- Các khoa QLSV; 

- CVHT các lớp; 

- Lưu P. CTSV. 
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