
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ 

DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
 

Số: 52/TB-ĐUĐHKTKTCN 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 
V/v xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú 

đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 1 năm 2021 
 

Căn cứ hướng dẫn số 16/HD-ĐUĐHKTKTCN ngày 08/04/2021 của Đảng 

ủy Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về tiêu chuẩn, quy trình kết 

nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính 

thức trong học viên, sinh viên. 

Căn cứ Nghị quyết tháng 6/2021 của Ban Chấp hành Đảng ủy Trường về 

việc tổ chức lớp học “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 1 năm 2021 được tổ 

chức tại Nhà trường cho viên chức, người lao động và sinh viên, học viên. 

Đảng ủy Trường thông báo các chi bộ trong toàn trường, Đoàn trường, 

các liên chi đoàn, chi đoàn; các lớp cao học, các lớp sinh viên đại học hệ chính 

quy tổ chức họp triển khai thực hiện một số công việc sau: 

I. Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/06/2021 đến hết ngày 25/06/2021. 

II. Hình thức họp:  

Đoàn trường, Liên chi đoàn, chi đoàn; Ban cán sự lớp chủ động sắp xếp 

thời gian, hình thức họp online qua ứng dụng Google Meet hoặc Zoom, phù hợp 

với quy định phòng dịch Covid-19 và kế hoạch học tập của lớp. 

III. Thành phần dự họp:  

3.1. Toàn thể đoàn viên, sinh viên, học viên của chi đoàn/lớp. 

3.2. Chủ tọa: Giáo viên cố vấn học tập. 

3.3. Thư ký: Lớp trưởng hoặc Bí thư chi đoàn. 

3.3. Mời đại diện Chi bộ, lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên; đại diện Chi 

bộ khoa, Ban chấp hành Đoàn Trường, Ban chấp hành liên chi đoàn,… (nếu cần). 

IV. Nội dung họp: 

Xét, giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học lớp “Bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng” đợt 1 năm 2021. 

4.1. Đối tượng: 

Là học viên cao học; đoàn viên, 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. Tiêu chuẩn: 

4.2.1. Tiêu chuẩn chung: 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có nguyện vọng 

và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. 



- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương và quy định của Nhà trường. 

- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, gương mẫu, tích cực tham 

gia các hoạt động của Nhà trường, khoa chuyên môn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh 

viên; hoạt động xã hội; hòa đồng với tập thể và được quần chúng tín nhiệm. 

- Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. 

- Tham gia tích cực, có hiệu quả cao trong các hoạt động đoàn thể, hoạt 

động xã hội và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; là nhân tố tích 

cực tham gia các phong trào thi đua và xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh. 

- Không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

4.2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: 

a. Về thời gian: Có thời gian học tập liên tục tại Nhà trường ít nhất 12 

tháng tính đến thời điểm được lớp, chi đoàn, chi hội giới thiệu. Đồng thời mỗi 

kỳ học viên, sinh viên phải hoàn thành khối lượng học tập tối thiểu đăng ký 

được theo quy định tại Quy chế  đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường 

cho từng bậc học cụ thể. 

b. Về kết quả học tập theo thang điểm 4 được tính đến thời điểm cử đi học 

lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phải đạt một trong 03 trường hợp sau: 

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt 2.8 trở lên, không có học kỳ nào có 

kết quả học tập xếp loại Kém. 

- Điểm trung bình của tất cả các học kỳ  đạt 2.5 trở lên, có tối đa không 

quá 01 môn thi lại/học kỳ. 

- Có điểm học tập 02 kỳ liền trước đạt loại Giỏi và không có môn phải thi 

lại trong học kỳ đó.  

c. Về kết quả rèn luyện được tính đến thời điểm cử đi học lớp bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng phải đạt một trong 03 trường hợp sau: 

- Điểm rèn luyện của tất cả các học kỳ đạt từ 75 điểm trở lên. 

- Điểm rèn luyện tích lũy đạt loại Tốt trở lên. 

- Có điểm rèn luyện 02 kỳ liền trước đạt loại Xuất sắc. 

d. Những sinh viên, học viên được ưu tiên xét chọn nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau: 

- Được nhận ít nhất 01 giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban 

Chấp hành Hội Sinh viên trường trở lên về thành tích trong công tác Đoàn, Hội 

và phong trào thanh niên trong năm học; hoặc được nhận ít nhất 02 giấy khen 

cấp Quận/Huyện đoàn hoặc tương đương trong hai năm đối với các hoạt động 

tình nguyện tính đến thời điểm xét. 

- Đối với những đoàn viên, sinh viên, học viên có thành tích xuất sắc trong 

học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như đạt từ giải ba 

trở lên trong các cuộc thi Olympic sinh viên, học viên toàn quốc; sinh viên, học 

viên nghiên cứu khoa học cấp bộ; Hội nghị sinh viên, học viên nghiên cứu khoa 

học, các cuộc thi chuyên môn các khối ngành có tính liên trường thì được tính 



như là nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đối với những 

đoàn viên đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi do Tỉnh đoàn tổ chức hoặc phối 

hợp tổ chức thì được tính như là nhận giấy khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. 

- Trường hợp đặc biệt: Đối với học viên, sinh viên có thành tích đặc biệt 

xuất sắc; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; là người dân tộc ít người hoặc có 

nhiều thành tích đóng góp cho các phong trào hoạt động của Nhà trường nhưng 

chưa đạt các tiêu chí trên. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể Chi bộ, Phòng 

Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các khoa chuyên môn đề 

xuất để Đảng ủy Nhà trường xem xét quyết định. 

V. Trình tự thực hiện, hồ sơ cử đi học và thời gian hoàn thành: 

5.1. Trình tự thực hiện, thời gian hoàn thành: 

5.1.1. Chi đoàn phối hợp với lớp tổ chức họp, bình xét, giới thiệu đoàn 

viên, sinh viên, học viên ưu tú theo điều kiện đã quy định; kết quả bình xét được 

thông qua cố vấn học tập. Thủ tục, hồ sơ bình xét gửi về Liên chi đoàn khoa bao 

gồm: Biên bản cuộc họp có ý kiến nhận xét của cố vấn học tập, bản tự đánh giá 

và minh chứng về kết quả học tập, rèn luyện thành tích của sinh viên, học viên. 

Hoàn thành trước ngày 21/06/2021. 

5.1.2. Liên chi đoàn khoa tập hợp danh sách từ các chi đoàn đề nghị, báo 

cáo chi bộ khoa chuyên môn xem xét, tổng hợp kết quả báo cáo Đoàn trường. 

Hoàn thành trước ngày 23/06/2021. 

5.1.3. Đoàn trường phối hợp với các phòng chức năng và tổ chức đoàn thể 

(Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Hội Sinh viên....) kiểm tra kết quả 

học tập, rèn luyện và thành tích của cá nhân, tổ chức xét, lựa chọn giới thiệu 

đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú với Chi bộ Phòng Công tác sinh viên và báo 

cáo kết quả với Đảng ủy Nhà trường. 

Hoàn thành trước ngày 25/06/2021. 

5.1.4. Căn cứ đề nghị của Đoàn trường và Chi bộ Phòng Công tác sinh 

viên, Đảng ủy Trường tổ chức xét duyệt và phân công Chi bộ Phòng Công tác 

sinh viên làm đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy hoàn 

thiện thủ tục cử đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận 

thức về Đảng. 

Hoàn thành trước ngày 28/06/2021. 

Ghi chú: 

- Mỗi lớp, chi đoàn giới thiệu tối đa không quá 02 sinh viên, học viên. 

- Danh sách sinh viên, học viên, đoàn viên ưu tú được cử học lớp “Bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng” sẽ được thông báo sau khi Đảng ủy Trường xét, phê duyệt. 

5.2. Hồ sơ cử đi học: 

5.2.1. Biên bản họp của chi đoàn/lớp kèm theo danh sách giới thiệu đoàn 

viên, học viên, sinh viên ưu tú (có ý kiến của cố vấn học tập). 

5.2.2. Biên bản họp của Liên chi đoàn khoa kèm theo danh sách giới thiệu 

đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú (có ý kiến của Chi bộ khoa chuyên môn). 

5.2.3. Biên bản họp xét của Ban Chấp hành Đoàn trường. 



5.2.4. Bảng tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện và thành tích của đoàn 

viên, sinh viên, học viên ưu tú theo mẫu có xác nhận của Phòng Đào tạo, Phòng 

Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên. 

5.2.5. Báo cáo của Đoàn trường và Chi bộ Phòng Công tác sinh viên gửi  

Đảng ủy Trường về kết quả lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên 

ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

VI. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện: 

6.1. Chi bộ, Phòng Công tác sinh viên:  

- Là đơn vị đầu mối phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai thông báo 

và phối hợp với các đơn vị trong toàn Trường để tổ chức thực hiện.  

- Lập danh sách đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đủ các điều kiện và 

thủ tục, hồ sơ trình Đảng ủy Trường xem xét quyết định. 

6.2. Đoàn Thanh niên: 

- Phối hợp với Chi bộ, Phòng Công tác sinh viên triển khai thông báo và 

tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo Hội sinh viên, Ban Chấp hành liên chi đoàn các khoa, các Tổ, 

Đội, CLB,… tổ chức thực hiện và lựa chọn đoàn viên, sinh viên, học viên tiêu 

biểu, tích cực đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. 

6.3. Phòng Đào tạo: Phối hợp với Chi bộ, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn 

Thanh niên kiểm tra, xác nhận kết quả học tập của các đoàn viên, sinh viên, học 

viên ưu tú được các lớp, chi đoàn giới thiệu. 

6.4. Chi bộ, liên chi đoàn khoa chuyên môn: Phối hợp với Chi bộ, Phòng 

Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên chỉ đạo giáo viên cố vấn học tập và các 

lớp sinh viên, học viên triển khai thực hiện theo nội dung của thông báo. 

6.4. Cố vấn học tập: Chỉ đạo Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn lớp 

triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung theo thông báo. 

6.5. Ban cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn: Tổ chức thực hiện và hoàn 

thành các nội dung thông báo theo đúng quy định, trình tự và đảm bảo tiến độ, 

dân chủ, công khai, minh bạch. 

 

Trên đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác phát triển Đảng trong 

đoàn viên, sinh viên, học viên năm 2021; Đảng ủy yêu cầu các đơn vị chức 

năng, tổ chức đoàn thể được phân công nhiệm vụ và các tập thể, cá nhân có liên 

quan triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu Nhà trường (để b/c); 

- Các đơn vị trong toàn trường (để phối hợp t/h); 

- Các lớp, chi đoàn (để t/h); 

- Lưu VT, Chi bộ CTSV, Đoàn TN. 

TM/ BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

 

NGƯT. TS Trần Đức Cân 



ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Chi đoàn, lớp: …………………………. 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

BIÊN BẢN HỌP LỚP/CHI ĐOÀN 

V/v xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú 

đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 1 năm 2021 

 

Hôm nay, vào hồi: .... h ….’, phút, ngày…...... tháng 06 năm 2021. 

Chi đoàn/Lớp:……………….……… Khoa:……………………. Khoá:..……… 

Sỹ số: ………. Có mặt: …… Vắng mặt: ……. Lý do: ………….….....………… 

Chủ toạ: …………………….…………….  - Cố vấn học tập  

Thư ký: …………………………………….… Chức vụ: ………………..….…... 

Khách mời: 

………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………….……….… 

Hình thức họp: ………………………………………………………………...….. 

Nội dung: Xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học lớp “Bồi 

dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 1 năm 2021. 

Giáo viên cố vấn học tập tóm tắt những nội dung cơ bản về tiêu chuẩn, quy định 

theo Thông báo để lớp/chi đoàn tiến hành thảo luận, giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học 

viên ưu tú đi học lớp“Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 1 năm 2021. 

Các ý kiến thảo luận, giới thiệu: 

………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………..…… 

Mọi ý kiến góp ý, trao đổi của lớp về danh sách đoàn viên, sinh viên, học viên ưu 

tú được lớp/chi đoàn xét và giới thiệu được Giáo viên cố vấn học tập trả lời công khai 

trong cuộc họp. 

Sau khi thảo luận, giới thiệu tập thể lớp/chi đoàn đã nhất trí giới thiệu……. đoàn 

viên, sinh viên, học viên/quần chúng ưu tú để các đơn vị chức năng, đoàn thể và Đảng ủy 

Trường xét cử đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 1 năm 2021. (có danh sách 

và thông tin đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú kèm theo). 

Kết quả họp xét của chi đoàn/lớp đã được:……/…...biểu quyết nhất trí thông 

qua, (đạt tỷ lệ ….....%). 

Biên bản được lập vào hồi……h……’ cùng ngày. 

 

Cố vấn học tập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Lớp trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Bí thư chi đoàn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

Ghi chú: Biên bản họp lớp/chi đoàn này sau khi hoàn thành gửi về Liên chi đoàn 

khoa bằng hình thức phù hợp với chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 để Liên chi đoàn tổng 

hợp báo cáo Chi bộ khoa và Đoàn trường trước ngày 21/06/2021. 


