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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BCH HSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM 

BẮC GIANG 

*** 

Số: 08-TB/HSV 

 

  

  

  

Bắc Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

V/v bình chọn, tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2018 - 2019 

   

          Căn cứ Hướng dẫn số 133-HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương 

Hội Sinh viên Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 

tốt” nhiệm kỳ 2013 - 2018; Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào 

sinh viên năm học 2019 - 2020; Nhằm tổng kết, bình chọn và tuyên dương sinh 

viên 5 tốt cấp trường năm học 2018 - 2019. Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường 

thông báo v/v bình chọn, tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2018 - 

2019, cụ thể như sau:  

 I. Bình chọn, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2018-2019: 

 1. Tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu 

 1.1. Tiêu chí “Đạo đức tốt” 

 1.1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: 

 - Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng. 

 - Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy 

định của địa phương cư trú và những nơi công cộng. 

 - Điểm rèn luyện năm học 2018 - 2019: 

 + “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa đạt 75đ trở lên. 

 + “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đạt 80đ trở lên. 

 - Xếp loại đoàn viên đạt loại Khá trở lên. 

 1.1.2. Tiêu chuẩn khác, ưu tiên: 

 Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau: 

 + Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về cấp 

Bộ Môn trở lên các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 + Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được 

biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 

đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo 

đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và 

cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên. 

 1.2. Tiêu chí “Học tập tốt” 

 1.2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: 

 - Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không gian lận trong thi cử, 

không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học. 

 - Điểm trung bình chung học tập cả năm học 2018 – 2019 đạt từ 2.5 trở 

lên và điểm tích lũy từ 2.5/4 trở lên. Điểm trung bình tích lũy được tính là điểm 

học tập tính từ năm thứ nhất đến thời điểm công nhận. 
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1.2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: 

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau: 

- Có đề tài nghiên cứu khoa học (tham gia với tư cách là chủ nhiệm đề tài 

hoặc đồng tác giả của đề tài hoặc thành viên nhóm nghiên cứu đề tài) trong năm 

học 2018 – 2019 được hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá từ 70 điểm trở lên. 

- Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia khối các trường Nông 

- Lâm - Ngư toàn quốc. 

- Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải 

trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí 

khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo 

khoa học cấp trường trở lên. 

- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản 

hoặc đạt các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên. 

- Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật các cấp. 

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp khoa, 

cấp trường tổ chức. 

 1.3. Tiêu chí “Thể lực tốt” 

 1.3.1.Tiêu chuẩn bắt buộc: 

 - Không nợ môn giáo dục thể chất. 

 - Không nợ môn giáo dục quốc phòng. 

 - Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau: 

 + Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong năm 

học 2018 – 2019 do Liên chi Hội, Liên Chi đoàn, Hội Sinh viên trường hoặc  

Đoàn trường tổ chức. 

 + Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao. 

(có xác nhận của Ban chủ nhiệm CLB) 

 + Là thành viên đội tuyển cấp khoa, trường, tỉnh các môn thể dục thể 

thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt thành tích trong các giải thi 

đấu cấp trường, tỉnh. 

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục 

hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật. 

 1.4. Tiêu chí “Tình Nguyện Tốt” 

 1.4.1.Tiêu chuẩn bắt buộc: 

- Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, 

chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Đông - Xuân 

tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi. 

- Tham gia ít nhất 03 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực 

tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng. Ví dụ: sinh viên A tham gia 

01 ngày thứ bảy tình nguyện, 01 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác 

nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn). (có xác nhận của Ban chủ nhiệm 

các CLB hoặc Chủ tịch các Liên chi hội, Bí thư Liên chi đoàn) 

- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện. 

 1.5. Tiêu chí “Hội nhập tốt”. 

1.5.1. Về ngoại ngữ: 

Đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 
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+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ B, A2 (căn cứ vào điểm môn tiếng anh của học 

kỳ gần nhất phải đạt loại khá trở lên hoặc tham gia dự thi sinh viên giỏi môn 

tiếng anh cấp trường tổ chức, có xác nhận). 

+ Tham gia và đạt giải các cuộc thi kiến thức ngoại ngữ (được hiểu là cuộc 

thi tìm hiểu ngoại ngữ hoặc cuộc thi sử dụng ngoại ngữ để trình bày) từ cấp trường 

trở lên; 

- Về chứng nhận ngoại ngữ: chấp nhận các chứng nhận, chứng chỉ ngoại 

ngữ do Trung tâm ngoại ngữ của trường trong các đợt thi, thi xếp lớp, thi cuối 

Khóa; các chứng chỉ của các Trung tâm ngoại ngữ liên kết với Đoàn - Hội Sinh 

viên trường. 

- Về tiêu chí tin học: phải sử dụng hiệu quả tin học phục vụ việc học tập, 

nghiên cứu của bản thân, (căn cứ kết quả môn tin học của học kỳ gần nhất, hoặc 

tham gia dự thi sinh viên giỏi môn tin học cấp trường tổ chức, có xác nhận). 

1.5.2. Về kỹ năng: 

Đạt một trong các tiêu chí sau: 

- Tham gia ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng. 

- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp Khoa/Bộ môn trở lên. 

- Nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường, của khoa 

khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên. 

1.5.3. Hoạt động giao lưu quốc tế: 

- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc 

tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế 

trong và ngoài nước. 

Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu 

chuẩn sau đây: 

- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội, có nhiều ý tưởng sáng tạo 

đổi mới trong các hoạt động của Đoàn - Hội. 

- Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 1 lần trong năm hoặc tham gia 

tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu 

tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia). 

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực 

tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông 

đại chúng. 

- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm 

hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên. 

 - Là ủy viên Ban chấp hành các cơ sở Đoàn, Hội hoặc thành viên Ban 

điều hành các Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường có 

đóng góp tích cực cho các hoạt động Đoàn - Hội trường và hoạt động tại đơn vị. 

 2. Hồ sơ xét chọn 
 Hồ sơ xét chọn phải đầy đủ các yêu cầu dưới đây. Xét cấp nào gửi về cấp 

đó (ví dụ: nếu xét cấp Khoa thì gửi hồ sơ về Liên Chi hội khoa, nếu xét cấp 

trường thì gửi hồ sơ về Hội sinh viên trường, nếu xét cả 2 cấp thì gửi hồ sơ về cả 

Liên Chi hội khoa và Hội Sinh viên trường). 

 * Hồ sơ xét chọn bao gồm: 
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 - Giấy tờ: 

 + Bản báo cáo thành tích (theo mẫu) 

 + Bảng điểm năm học có xác nhận của phòng đào tạo. 

 + Bản photo các loại bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận và các chứng 

chỉ ngoại ngữ, tin học đạt được. 

 + Đơn xác nhận điểm rèn luyện. 

 + 01 ảnh thẻ 3×4 (cm). 

 - File mềm: 

 + Hồ sơ mỗi cá nhân kèm theo 01 file ảnh thẻ 3x4, và các file ảnh hoạt 

động gắn với 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội 

nhập tốt nếu không có xác nhận của tổ chức cấp trên. (có hình ảnh rõ cá nhân 

trực tiếp tham gia hoạt động và thời gian cụ thể) 

 + File tổng hợp đề cử xét chọn Sinh viên 5 tốt. 

 Hình ảnh và fide tổng hợp gửi về địa chỉ mail của cấp muốn xét chọn. 

 Lưu ý: Cấp trường gửi về địa chỉ: hoisinhvien@bafu.edu.vn 

 - Hội viên căn cứ tiêu chuẩn của từng cấp, có nguyện vọng xét cấp nào thì 

gửi 01 bộ hồ sơ về trực tiếp cấp đó. Đối với cấp Tỉnh và Trung ương thì nộp hồ 

sơ cho văn phòng Hội Sinh viên trường. 

 3. Đánh giá, xét chọn danh hiệu 

 3.1. Phương pháp đánh giá, xét chọn 

 a. Cấp Chi hội 

 - Tiêu chuẩn cấp Chi hội: Ban Chấp hành Chi hội căn cứ vào hướng dẫn 

của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, Ban Chấp hành Liên Chi hội đề ra 

tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt cấp Chi hội để hội viên của Chi hội phấn đấu. 

 - Hội đồng xét chọn cấp Chi hội: Ban Chấp hành Chi hội, Bí thư Chi 

đoàn, Lớp trưởng, Cố vấn học tập (có thể mời thêm đại diện Ban Chấp hành 

Liên Chi hội Khoa). 

 - Hội đồng xét chọn cấp chi Hội tiến hành tổ chức họp đánh giá và chọn 

sinh viên đạt chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội. 

 - Sau đó tiến hành gửi: 

 + Biên bản xét họp. 

 + Bản tổng hợp thành tích các sinh viên đạt tiêu chuẩn. 

 + Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận. 

 Hồ sơ gửi đến Liên Chi hội Khoa để Ban Chấp hành Liên Chi hội công 

nhận và cấp giấy chứng nhận. 

 - Tổ chức tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Chi 

hội trước toàn Chi hội. 

 b. Cấp Khoa 

 - Tiêu chuẩn cấp Khoa: Ban Chấp hành Liên Chi hội căn cứ vào hướng 

dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề ra tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt 

cấp khoa để hội viên phấn đấu. 

 - Hội đồng xét chọn cấp Liên Chi hội: Liên Chi hội trưởng, các Liên Chi 

hội phó, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa, đại diện cấp uỷ, Ban Chủ nhiệm khoa. 

 - Hội đồng xét chọn cấp Liên Chi hội tiến hành tổ chức họp đánh giá và 

chọn sinh viên đạt chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội. 
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 - Sau đó tiến hành gửi: 

 + Biên bản xét họp. 

 + Bản tổng hợp thành tích các sinh viên đạt tiêu chuẩn. 

 + Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận. 

 Hồ sơ gửi về Ban Thư ký Hội Sinh viên trường để Ban Thư ký Hội Sinh 

viên trường công nhận và cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, BCH Liên Chi hội đề 

xuất với Ban chủ nhiệm khoa có hình thức khen thưởng đối với các bạn sinh 

viên đạt danh hiệu. 

 c. Cấp trường 

 - Hội đồng xét chọn cấp Trường: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Đại 

diện Ban Thường vụ Đoàn trường. Có thể mời thêm phòng Chính trị-QLSV, 

phòng Đào tạo (tùy theo thực tế thời điểm xét). 

 - Hạn nhận hồ sơ cấp Trường lúc 16h00 ngày 01/11/2019, Hội đồng cấp 

Trường xét chọn vào ngày 04/11/2019. 

 - Tất cả các hồ sơ đăng ký xét chọn cấp Trường theo quy định gửi về Văn 

phòng Đoàn - Hội. Mọi chi tiết liên hệ với Anh Dương Văn Quân - Phó Chủ tịch 

Hội Sinh viên Trường (ĐT: 0971528949). 

 - BCH Hội Sinh viên Trường sẽ bình chọn và gửi danh sách những sinh 

viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt nhất tham gia bình chọn danh hiệu “Sinh 

Viên 5 Tốt” cấp tỉnh và cấp trung ương. 

 Chú ý: 

 - Tiêu chí Sinh viên 5 tốt cấp dưới có thể cao hơn cấp trên, tuỳ vào điều 

kiện thực tiễn của đơn vị. Không xây dựng tiêu chí quá thấp, làm giảm giá trị 

của danh hiệu Sinh viên 5 tốt. 

 - Hồ sơ đề cử phải đầy đủ tất cả các loại văn bản theo Hướng dẫn. Ngoài 

báo cáo thành tích cá nhân, tất cả các đơn vị phải thực hiện Bảng tổng hợp thành 

tích theo mẫu (bảng ngang) từ sinh viên. 

 - Bản khai Báo cáo thành tích của cá nhân và Bảng tổng hợp thành tích 

phải khai đầy đủ, chi tiết; chú ý ghi rõ thành tích đạt được năm nào, cấp nào, tập 

trung khai các thành tích đạt được trong năm học 2018 - 2019. 

 - Nếu mục nào trong bản khai không có thì ghi rõ là “Không”, không 

được để trống; không được chỉnh sửa, xóa bớt các mục của bản báo cáo thành 

tích theo mẫu. 

 - Tất cả các thành tích được khai phải có văn bản chứng minh (Ví dụ: 

Bảng điểm có xác nhận của nhà trường, bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, 

quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học, biên bản nghiệm thu, xếp loại kết 

quả nghiên cứu, các loại giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận…). 

 3.2. Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng 
 - Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Chi hội: 

 + Giấy chứng nhận SV 5 tốt cấp chi hội do Ban Chấp hành Liên Chi hội 

xác nhận. 

 + Tuyên dương trước toàn thể Chi hội. 

 - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội: 

 + Giấy chứng nhận SV 5 tốt cấp khoa do Hội Sinh viên trường xác nhận. 

 + Khen thưởng do Ban chủ nhiệm khoa quyết định. 
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 + Tuyên dương trước toàn thể sinh viên khoa. 

 - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường: 

 + Tuyên dương trước toàn thể sinh viên trường. 

 + Giấy chứng nhận do Hội Sinh viên trường cấp. 

 + Phần thưởng. 

- Về danh hiệu dành cho cá nhân, tập thể: Hội Sinh viên trường công nhận 

các danh hiệu sau: 

+ “Sinh viên 5 tốt” đối với cá nhân sinh viên, hội viên, đoàn viên đăng ký, 

thực hiện và đạt các tiêu chuẩn theo quy định. 

+ “Tập thể sinh viên 5 tốt” đối với các tập thể sau khi đăng ký, thực hiện 

và đạt các tiêu chuẩn: 

* Tập thể Chi hội có từ 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 

các cấp trở lên. 

* Tập thể Liên Chi Hội có từ 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 

tốt” (cấp Liên Chi Hội) có ít nhất 40% Chi hội trực thuộc trở lên; đồng thời có 

giải pháp hỗ trợ hiệu quả 100% Chi hội trực thuộc trong thực hiện cuộc vận 

động và có sinh viên đạt danh hiệu. 

Trên đây là Thông báo v/v bình chọn, tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp. 

Ban Thư ký Hội sinh viên trường yêu cầu Ban chấp hành các Liên Chi hội 

nghiêm túc thực hiện thông báo này. 

  
 

Nơi nhận:  
- TW HSV (b/c); 

- Tỉnh Đoàn (b/c); 

- HLHTN tỉnh BG (b/c); 

- ĐU, BGH (b/c); 

- BTV Đoàn trường (b/c); 

- BCH HSV trường (t/h); 

- BCH LCH (t/h); 

- Lưu VP. 

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 


