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THÔNG BÁO 
V/v xét, cử sinh viên ưu tú đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” năm 2020 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 143/HD-ĐUĐHKTKTCN ngày 06/09/2018 của Đảng ủy Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hướng dẫn về việc bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng 

trong sinh viên; 

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy trường về việc xét, cử sinh viên ưu tú đi học lớp “Bồi 

dưỡng nhận thức về Đảng” đợt tháng 11 năm 2020; 

Đảng ủy Nhà trường thông báo các lớp sinh viên đại học hệ chính quy khóa 11, khóa 12 

và khóa 13 tổ chức họp lớp và triển khai thực hiện một số công việc như sau: 

I. Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 28/10/2020; 

II. Địa điểm tổ chức: Ban cán sự lớp chủ động sắp xếp thời gian, địa điểm họp phù hợp 

với kế hoạch học tập chung của Nhà trường; 

III. Thành phần dự họp:  

3.1. Toàn thể sinh viên lớp; 

3.2. Lớp trưởng chủ trì; 

3.3. Cố vấn học tập lớp; 

3.4. Mời đại diện Chi bộ, lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên; đại diện Chi bộ khoa (nếu cần). 

IV. Nội dung họp: Xét, cử sinh viên ưu tú đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” 

đợt tháng 11 năm 2020. 

Lưu ý: Danh sách sinh viên ưu tú, thời gian và địa điểm tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận 

thức về Đảng”sẽ được thông báo sau khi Đảng ủy Nhà trường xét và thống nhất danh sách sinh 

viên được lựa chọn. 

4.1.Đối tượng được xét: Là sinh viên hệ chính quy tập trung tại trường, có thành tích cao 

trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn thanh niên, Hội 

sinh viên, hoạt động thanh niên xung kích, tham gia tình nguyện, các hoạt động xã hội khác. 

4.2. Điều kiện xét: 

4.2.1. Điều kiện chung: Quy định tại “Hướng dẫn số 143/HD-ĐUĐHKTKTCN ngày 

06/09/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp”. 

4.2.2. Điều kiện cụ thể: 

a. Về thời gian: Có thời gian học tập liên tục tại trường ít nhất là 12 tháng tính đến thời 

điểm được lớp giới thiệu. Đồng thời mỗi học kỳ sinh viên phải hoàn thành khối lượng học tập tối 

thiểu đăng ký được quy định của Nhà trường. 

b. Về kết quả học tập: Có điểm trung bình chung học tập các học kỳ tính đến thời điểm 

xét đạt 2,5 trở lên, không có học phần phải thi lại; 



Trường hợp được xem xét vận dụng: Có điểm trung bình chung học tập duy nhất 01 học 

kỳ đạt từ 2,0 đến 2,49 và phải có điểm trung bình chung tích lũy hoặc trung bình chung các học 

phần tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét phải đạt từ 2,5 trở lên. 

c. Về kết quả rèn luyện: Xếp loại rèn luyện các học kỳ đạt loại tốt trở lên. 

d. Thành tích: Sinh viên có một trong các thành tích, cụ thể: 

- Đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo trẻ, tham gia 

nghiên cứu khoa học cấp Trường trở lên đã được nghiệm thu. 

- Đóng góp có hiệu quả, có thành tích trong công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

trong hoạt động thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện… giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt 

động của lớp, khoa, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao và các thành tích đặc biệt khác 

được Nhà trường và các cấp công nhận, biểu dương khen thưởng,…(có bản tổng hợp thành tích 

và minh chứng kèm theo). 

V. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét, cử đi học và thời gian hoàn thành: 

1. Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện và thành tích đạt được của sinh viên, Ban cán sự 

lớp tổ chức họp lớp để bình xét, giới thiệu sinh viên ưu tú theo điều kiện đã quy định, kết quả 

bình xét được thông qua cố vấn học tập. 

Hoàn thành trước 17h00’ ngày 28/10/2020. 

2. Thủ tục, hồ sơ bình xét gửi về Phòng Công tác sinh viên bao gồm: Biên bản cuộc họp 

có ý kiến nhận xét của CVHT, bản tự đáng giá và minh chứng về kết quả học tập, rèn luyện, 

thành tích của sinh viên. 

Hoàn thành trước 17h00’ ngày 28/10/2020. 

3. Phòng Công tác sinh viên tập hợp danh sách từ các lớp đề nghị, hiệp y với Chi bộ khoa 

chuyên môn xem xét; 

Hoàn thành trước 11h00’ ngày 29/10/2020. 

4. Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng CTSV và các đơn vị có liên quan 

kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện và thành tích cá nhân, tổ chức xét, lựa chọn giới thiệu sinh 

viên ưu tú với Chi bộ Phòng Công tác sinh viên báo cáo kết quả với Đảng ủy Nhà trường; 

Hoàn thành trước 14h00’ ngày 29/10/2020. 

5. Căn cứ đề nghị của Chi bộ Phòng Công tác sinh viên, Đảng ủy Nhà trường tổ chức xét 

duyệt và phân công Văn phòng Đảng ủy hoàn tất các thủ tục cử sinh viên ưu tú đi học lớp bồi 

dưỡng nhận thực về Đảng. 

Hoàn thành trước 17h00’ ngày 29/10/2020. 

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phát triển Đảng trong sinh viên 

năm 2020 theo Nghị quyết của Đảng ủy. Đề nghị các đơn vị chức năng được phân công nhiệm 

vụ nghiêm túc phối hợp thực hiện các nội dung theo Thông báo. 

 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị trong toàn trường; 

- Các lớp sinh viên khóa 11,12,13; 

- Lưu VT, Chi bộ CTSV. 

TM/ BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

(đã ký) 

Trần Đức Cân 

 


