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THÔNG BÁO 
V/v biểu dương, khen thưởng sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12, 13 và 14  

trong năm học mới 2021 - 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của 

Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy 

chế công tác sinh viên đối với chƣơng trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy; 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trƣờng về việc biểu dƣơng, khen 

thƣởng cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12, 13 và 14 tiêu biểu, tích cực, có 

thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào năm học 2020 - 

2021 trong năm học mới 2021 - 2022; 

Ban Giám hiệu Nhà trƣờng đề nghị các đơn vị chức năng, các khoa chuyên 

môn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên triển khai thực hiện các nội dung nhƣ sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa: 

- Động viên khích lệ, tôn vinh những điển hình sinh viên có thành tích học tập 

và rèn luyện xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Nhà trƣờng; 

- Lan toả những hình ảnh đẹp của sinh viên Uneti, tạo động lực phát triển tài 

năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao 

động, sáng tạo … trong sinh viên toàn Trƣờng. 

- Biểu dƣơng những tấm gƣơng sáng, điển hình, tiêu biểu của sinh viên trong 

học tập, các hoạt động, để các sinh viên khác học tập, noi theo. Góp phần nâng cao 

chất lƣợng đào tạo và vị thế của Nhà trƣờng trong lĩnh vực giáo dục đại học. 

2. Tiêu chuẩn bình xét và giới thiệu khen thưởng: 

2.1. Về tiêu chuẩn chung: 

- Sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của 

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

của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công Thƣơng và quy định của Nhà trƣờng; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, gƣơng mẫu, tích 

cực tham gia các hoạt động của Nhà trƣờng, khoa chuyên môn, của Đoàn thanh niên, 

Hội sinh viên, hoạt động xã hội, hoà đồng với tập thể; 

- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Nhà trƣờng và cộng đồng, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao. 

2.2. Về tiêu chuẩn cụ thể: 

2.2.1. Khen thưởng đối với sinh viên có kết quả học tập đạt loại Xuất sắc: 

Sinh viên có kết quả học tập tích lũy tính bình quân đến hết năm học 2020 - 

2021 đạt loại Xuất sắc (điểm tích lũy bình quân theo thang điểm hệ 4 từ đầu khóa học 

đến hết năm học 2020 - 2021 đạt từ 3.6 trở lên). 



2.2.2. Khen thưởng đối với sinh viên có kết quả rèn luyện đạt loại Xuất sắc: 

Sinh viên có kết quả rèn luyện tích lũy tính đến hết năm học 2020 - 2021 đạt 

loại Xuất sắc (điểm rèn luyện tích lũy bình quân từ đầu khóa học đến hết năm học 

2020 - 2021 đạt từ 90 điểm trở lên). 

2.2.3. Khen thưởng sinh viên tiêu biểu, tích cực, có thành tích xuất sắc trong 

năm học 2020 - 2021: 

- Tích cực tham gia hoạt động phong trào do Nhà trƣờng tổ chức; tham gia các 

hoạt động cộng đồng, xã hội; sinh viên có nghĩa cử cao đẹp, có hành động giúp đỡ bạn 

bè, cứu giúp ngƣời hoạn nạn,… đƣợc cấp có thẩm quyền ghi nhận, góp phần làm lan 

tỏa hình ảnh và thƣơng hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

- Sinh viên tích cực tham gia trợ giúp cho các công tác của các đơn vị trong 

toàn Trƣờng; Sinh viên tiêu biểu có thành tích đặc biệt, xuất sắc nhƣ: Tham gia và đạt 

giải thƣởng sinh viên NCKH; tham gia và đạt thành tích trong các kỳ thi sinh viên giỏi 

các cấp, cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo; Truyền thông về phong trào sinh viên, văn hóa 

học đƣờng; Tham gia hỗ trợ, quản lý các nhóm, page trên mạng xã hội; Phong trào 

quần chúng ƣu tú, phát triển đảng,… đƣợc các đơn vị trong và ngoài Trƣờng ghi nhận 

và đề xuất. 

4. Kế hoạch triển khai thực hiện và số lượng dự kiến: 

4.1. Kế hoạch triển khai: 

- Căn cứ nội dung thông báo, các đơn vị chức năng, khoa chuyên môn, Đoàn 

thanh niên, Hội sinh viên triển khai thực hiện tới các Tổ, Đội, CLB,..để tiến hành bình 

xét theo các tiêu chuẩn và số lƣợng dự kiến; 

- Tổng hợp danh sách sinh viên đƣợc đề nghị khen thƣởng theo mẫu đính kèm 

và gửi bản mềm (file excel theo mẫu đính kèm) trƣớc ngày 30/09/2021 qua email 

ndtrung@uneti.edu.vn - Thầy Nguyễn Đức Trung, cán bộ Phòng Công tác sinh viên để 

tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trƣờng. 

4.2. Dự kiến số lượng sinh viên được biểu dương, khen thưởng: 

Tiêu chí/Nội dung/Đơn vị đề nghị khen thưởng Số lượng dự kiến 

Sinh viên có kết quả học tập tích lũy đạt loại Xuất sắc Theo số liệu thực tế do 

Phòng Đào tạo, Phòng 

CTSV cung cấp 

Sinh viên có kết quả rèn luyện tích lũy đạt loại Xuất sắc 

Đoàn Thanh niên  50 - 70 sinh viên 

Hội Sinh viên 30 - 50 sinh viên 

Mỗi đơn vị chức năng, trung tâm đề xuất 5 - 7 sinh viên 

Các khoa chuyên môn:  

Có trên 2000 sinh viên 10 - 15 sinh viên 

Có từ 1000 đến 2000 sinh viên 7 - 10 sinh viên 

Có từ 500 đến 1000 sinh viên 5 - 7 sinh viên 

Có dưới 500 sinh viên 2 - 3 sinh viên 

Các Tổ/Đội/Nhóm/CLB có thành tích đặc biệt xuất sắc do 

các đơn vị đề xuất bổ sung (nếu có) 

5 - 7 sinh viên 

mailto:ndtrung@uneti.edu.vn


Ghi chú: Phòng CTSV sẽ tổng hợp danh sách và rà soát thông tin để tránh bị 

trùng lặp khi sinh viên được nhiều đơn vị giới thiệu, đề nghị khen thưởng.  

5. Phân công nhiệm vụ: 

5.1. Phòng Công tác sinh viên:  

- Là đơn vị đầu mối triển khai thông báo và phối hợp với các đơn vị trong toàn 

trƣờng để tổ chức thực hiện; 

- Căn cứ kết quả rèn luyện của sinh viên để lựa chọn và giới thiệu sinh viên có 

kết quả rèn luyện tích lũy bình quân đạt loại Xuất sắc; 

Tổng hợp danh sách trình Hội đồng Nhà trƣờng xét, ra quyết định công nhận và 

phối hợp tổ chức khen thƣởng cho sinh viên theo quy định. 

5.2. Phòng Đào tạo: Phối hợp Phòng Công tác sinh viên để lựa chọn và giới 

thiệu sinh viên có kết quả học tập tích lũy đạt loại Xuất sắc theo quy định. 

5.3. Phòng Tài chính Kế toán: Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên để 

hƣớng dẫn chi khen thƣởng và các thủ tục thanh toán theo quy định của Nhà trƣờng. 

5.4. Các phòng chức năng: Lựa chọn các sinh viên tiêu biểu, tích cực, có nhiều 

đóng góp cho công tác chuyên môn tại đơn vị trong năm học 2020 - 2021 để giới thiệu 

Nhà trƣờng biểu dƣơng khen thƣởng.  

5.5. Các khoa chuyên môn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:  Lựa chọn các 

sinh viên tiêu biểu, tích cực có thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021 trong 

các hoạt động phong trào, sinh hoạt CLB chuyên môn,… giới thiệu để Nhà trƣờng 

biểu dƣơng khen thƣởng.  

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và ghi nhận 

của Nhà trƣờng đối với những sinh viên tiêu biểu, tích cực, có thành tích xuất sắc trong 

học tập, rèn luyện và các hoạt động phong trào, nhằm khuyến khích động viên các em, 

vun đắp nét đẹp văn hóa truyền thống và góp phần cho sự phát triển của Nhà trƣờng. 

Ban Giám hiệu Nhà trƣờng đề nghị các đơn vị chức năng, khoa chuyên môn, Đoàn 

thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ đƣợc 

giao để phối hợp triển khai thực hiện theo nội dung thông báo. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 

              - Ban Giám hiệu (để b/c); 

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

- Website Nhà trường; 

- Lưu VT, CTSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

(đã ký) 

TS Trần Hoàng Long  

  

 


