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Thực hiện kế hoạch số 74/ KH-ĐTN của Đoàn Đại học Thái Nguyên về việc tổ 

chức chương trình Xuân Sinh viên “Chung tay thắp sáng ước mơ” – Tuyên 
dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 
Đại học Thái Nguyên năm học 2016 – 2017 bao gồm các hoạt động: Tuyên dương 
“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2017, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 
học 2016 – 2017 cấp Đại học Thái Nguyên; gặp mặt và trao quà tết cho Sinh viên có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước khi về tết Mậu Tuất, Ban Thường vụ Đoàn Trường 
Đại học Sư phạm đề nghị BCH các LCĐ thực hiện một số công việc cụ thể như sau: 

1. Tiến hành rà soát và giới thiệu và triệu tập sinh viên có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, có cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện để nhận quà tết. 

- Số lượng dự kiến giới thiệu: Mỗi Liên chi đoàn giới thiệu 01 sinh viên có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, có cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện để nhận quà 
tết. 

- Đối tượng xét tặng quà: 
+ Sinh viên tàn tật, nhiễm chất độc hóa học; 
+ Sinh viên là con Gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 
+ Sinh viên thuộc vùng sâu, vùng xa, các xã khó khăn... 
- Hồ sơ gồm: 
+ Biên bản họp xét của BCH Liên chi đoàn, có xác nhận của Ban chi ủy. 
+ Bản khai hoàn cảnh của Sinh viên (đề nghị viết tay, ghi rõ hoàn cảnh gia đình)  
+ Trích ngang thành tích sinh viên đề nghị tặng quà (có số điện thoại để liên 

lạc). 
2. Giới thiệu Đại biểu đề nghị tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến 

làm theo lời Bác” cấp Đại học Thái Nguyên năm 2017 
Thường trực Đoàn trường đã họp và thống nhất giới thiệu 03 đồng chí đoàn viên 

tiêu biểu sau đề nghị tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” 
cấp Đại học Thái Nguyên năm 2017: 
1 Nguyễn Nhạc Phó Bí thư Đoàn trường Cán bộ đoàn tiêu biểu 
2 Lưu Thị Ly Liên chi hội phó khoa GDTH,  

Lớp GDTH K49C  
Cán bộ đoàn tiêu biểu 



3 Bùi Thanh Giang Lớp Hóa 49A Đạt giải Nhì sinh viên 
NCKH Toàn quốc năm 
2017 

3. Tiến hành giới thiệu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có cố gắng vươn 
lên trong học tập và rèn luyện để nhận quà Tết của Đoàn Trường 

- Số lượng dự kiến giới thiệu:  
LCĐ các Khoa: Toán, Văn, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục mầm non: mỗi LCĐ 

giới thiệu 04 sinh viên. 
LCĐ các Khoa: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Bộ môn Ngoại ngữ: 

mỗi LCĐ giới thiệu 02 sinh viên. 
LCĐ các Khoa: Tâm lý giáo dục, Giáo dục chính trị, Thể dục thể thao: mỗi LCĐ 

giới thiệu 01 sinh viên.  
- Đối tượng xét tặng quà: 
+ Sinh viên là con Gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 
+ Sinh viên thuộc vùng sâu, vùng xa, các xã khó khăn... 
- Hồ sơ gồm: 
+ Biên bản họp xét của BCH Liên chi đoàn, có xác nhận của Ban chi ủy. 
+ Trích ngang thành tích và hoàn cảnh sinh viên đề nghị tặng quà (có số điện 

thoại để liên lạc). 
Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị Bí thư Liên chi đoàn họp xét giới thiệu 

danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để nhận quà Tết từ Đoàn ĐHTN và Đoàn 
Trường, nộp trước 14h thứ 3 (ngày 23/01/2018) tại VP Hội sinh viên.  
Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (b/c); 
- Như kính gửi (t/h); 
- Lưu: VP ĐTN. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
P. BÍ THƯ 
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