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H姶閏NG D郁N V陰 TIÊU CHU域N VẨ QUY TRÌNH H窺P XÉT C盈 AI H窺C L閏P 

NH一N TH永C V陰 A謂NG, XÉT K蔭T N萎P A謂NG CHO AOẨN VIÊN 

(L⇔u hành nじi bじ) 

 

A吋 giúp các t鰻 ch泳c, c挨 s荏 Aoàn tr詠c thu瓜c làm t嘘t nghi羽p v映 công tác phát tri吋n 

A違ng, Ban Ch医p hành Aoàn TNCS. H欝 Chí Minh tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c - A衣i h丑c 

Thái Nguyên t鰻ng h嬰p các v<n b違n quy đ鵜nh, h逢噂ng d磯n c栄a Aoàn c医p trên và A違ng 栄y 

tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c – AHTN v隠 công tác phát tri吋n A違ng, ban hành “H逢噂ng d磯n 

v隠 tiêu chu育n và quy trình h丑p xét c穎 đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng, xét k院t n衣p 

A違ng cho Aoàn viên”. 

 

PH井N I ậ TIÊU CHU域N XÉT C盈 AI H窺C L閏P NH一N TH永C V陰 A謂NG  

VÀ XÉT K蔭T N萎P A謂NG CHO AOẨN VIÊN 

A. Tiêu chu育n xét c穎 đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng 

Aoàn viên 逢u tú đ逢嬰c xét đ隠 ngh鵜 c穎a đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng ph違i h瓜i đ栄 các 

đi隠u ki羽n: 

   + Vｚ phｂm chＸt chính trお: Có l壱p tr逢運ng t逢 t逢荏ng chính tr鵜 v英ng vàng, nghiêm 

ch雨nh ch医p hành các ch栄 tr逢挨ng, đ逢運ng l嘘i c栄a A違ng, pháp lu壱t c栄a Nhà n逢噂c, các n瓜i 

quy, quy đ鵜nh c栄a Tr逢運ng và n挨i c逢 trú. Có nh壱n th泳c và đ瓜ng c挨 ph医n đ医u vào A違ng 

đúng đ逸n. Nghiêm túc th詠c hi羽n Ai隠u l羽 Aoàn, hoàn thành t嘘t các nhi羽m v映 đ逢嬰c giao. 

Tham gia đＺy đて các cuじc thi tìm hiあu vｚ chính trお, t⇔ t⇔ぞng do các cＸp Aoàn, Hじi tご 

chとc. Aóng Aoàn phí, Hじi phí đＺy đて.  

 + Vｚ đＴo đとc lぐi sぐng: Có ph育m ch医t đ衣o đ泳c t嘘t, có l嘘i s嘘ng lành m衣nh, g逢挨ng 

m磯u trong h丑c t壱p, rèn luy羽n, công tác và đ逢嬰c t壱p th吋 tín nhi羽m. A嘘i v噂i cán b瓜, không 

vi phＴm pháp luｆt, quy đおnh chuｂn nghｚ nghiうp và quy đおnh vｚ đＴo đとc nhà giáo, không 



bお xぬ lý kぴ luｆt d逢噂i b医t k┻ hình th泳c nào. A嘘i v噂i sinh viên thì không đ⇔ぢc vi phＴm quy 

chｘ trong thi cぬ d逢噂i m丑i hình th泳c. 

+ Vｚ quan hう quＺn chúng: Có quan h羽 t嘘t đ姻p v噂i đ欝ng nghi羽p, b衣n bè, th亥y cô 

giáo và nhân dân. Aoàn k院t, h嬰p tác v噂i các Aoàn viên trong BCH Chi đoàn và Chi đoàn 

vì nhi羽m v映 chung. 

 + Vｚ hoＴt đじng Aoàn, Hじi: Có n<ng l詠c công tác t嘘t, hoàn thành t嘘t các nhi羽m v映 

đ逢嬰c giao, ch栄 đ瓜ng và tích c詠c tham gia các ho衣t đ瓜ng Aoàn – H瓜i, có đóng góp tích 

c詠c cho công tác Aoàn – H瓜i c栄a Chi đoàn, Khoa, Tr逢運ng. 姶u tiên các cán b瓜 l噂p, đoàn, 

h瓜i sinh viên…. 

 + Vｚ n<ng lばc hがc tｆp, nghiên cとu:  

- A嘘i v噂i sinh viên: Là sinh viên n<m th泳 2,3 ho員c n<m th泳 4, hoàn thành các 

nhi羽m v映 h丑c t壱p, không vi ph衣m các quy đ鵜nh v隠 quy ch院 h丑c t壱p, thi, ki吋m 

tra.  

Ai吋m h丑c t壱p trung bình t医t c違 các k┻ tính t噂i th運i đi吋m xét t瑛 2.5 tr荏 lên, 

không h丑c k┻ nào có đi吋m trung bình chung h丑c t壱p d逢噂i 1.5 (thang điあm 4, 

có bＶng điあm kèm theo). Ai吋m rèn luy羽n trung bình t医t c違 các k┻ là 80 tr荏 

lên. 

姶u tiên đ嘘i v噂i sinh viên làm NCKH, KLTN, tham gia thi Olympic các môn 

khoa h丑c ho員c có công trình NCKH đ衣t gi違i các c医p, có bài báo đ<ng trên 

các t衣p chí khoa h丑c, k益 y院u h瓜i ngh鵜, h瓜i th違o … 

- A嘘i v噂i cán b瓜, gi違ng viên: Hoàn thành t嘘t các nhi羽m v映 đ逢嬰c phân công, 

đＴt danh hiうu lao đじng tiên tiｘn tr荏 lên (đぐi vずi n<m gＺn nhＸt tính đｘn thぜi 

điあm xét, có minh chとng kèm theo). 

 Aoàn viên 逢u tú đ逢嬰c xét h丑c l噂p A嘘i t逢嬰ng A違ng ph違i đ逢嬰c ít nhＸt 2/3 s嘘 đoàn 

viên trong chi đoàn nh医t trí đ隠 ngh鵜 (bｊng biあu quyｘt gi¬ tay hoｐc bぎ phiｘu kín kín), có 

biên b違n h丑p xét c栄a chi đoàn và đ逢嬰c s詠 nh医t trí gi噂i thi羽u c栄a Liên chi đoàn, Chi b瓜 và 

Aoàn tr逢運ng. 

B. Tiêu chu育n xét k院t n衣p A違ng 



Aoàn viên 逢u tú đ逢嬰c xét đ隠 ngh鵜 k院t n衣p A違ng ph違i h瓜i đ栄 các đi隠u ki羽n nh逢 đ嘘i 

v噂i xét h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng, đ欝ng th運i ph違i th臼a mưn các đi隠u ki羽n sau: 

   - Ph違i có gi医y ch泳ng nh壱n “Aã hoàn thành ch⇔¬ng trình bげi d⇔だng nhｆn thとc vｚ 

AＶng theo quy đおnh cてa Trung ⇔¬ng” trong th運i h衣n 5 n<m k吋 t瑛 ngày c医p. 

  - T詠 nguy羽n vi院t đ挨n xin vào A違ng và th詠c hi羽n C逢挨ng l┄nh chính tr鵜, Ai隠u l羽 

A違ng, tiêu chu育n và nhi羽m v映 c栄a ng逢運i đ違ng viên. 

  - Có lý l鵜ch trong s衣ch, rõ ràng đ逢嬰c Chi b瓜 th育m tra theo đúng quy đ鵜nh. 

   - A嘘i v噂i sinh viên: Là sinh viên n<m th泳 3 ho員c th泳 4 (tr瑛 tr逢運ng h嬰p đ嘘i t逢嬰ng 

A違ng đư đ逢嬰c xét và đang trong quá trình hoàn thi羽n h欝 s挨 荏 đ挨n v鵜 khác chuy吋n v隠), tính 

t噂i th運i đi吋m xét k院t n衣p A違ng đ衣t đi吋m trung bình chung h丑c t壱p t瑛 2.8 đi吋m tr荏 lên và 

k院t qu違 rèn luy羽n t瑛 80 đi吋m tr荏 lên (lＸy kｘt quＶ điあm trung bình tＸt cＶ các k┻ hがc ngay 

tr⇔ずc thぜi gian xét – có bＶng điあm kèm theo). 姶u tiên đ嘘i v噂i sinh viên có thành tích đ員c 

bi羽t xu医t s逸c trong h丑c t壱p và làm NCKH, KLTN, có bài báo khoa h丑c đ逢嬰c công b嘘 trên 

các t衣p chí, h瓜i ngh鵜, h瓜i th違o c医p tr逢運ng tr荏 lên, tham gia Olympic các môn h丑c ho員c có 

công trình NCKH đ衣t gi違i các c医p… 

- A嘘i v噂i cán b瓜: Hoàn thành xu医t s逸c nhi羽m v映 đ逢嬰c giao, A衣t danh hi羽u Chi院n s┄ 

thi đua c医p c挨 s荏 ho員c nh壱n b茨ng khen c栄a Giám đ嘘c AHTN, T雨nh, B瓜, Ngành… (có 

minh chとng kèm theo).  

 Aoàn viên 逢u tú đ逢嬰c xét gi噂i thi羽u k院t n衣p A違ng ph違i đ逢嬰c ít nh医t 2/3 s嘘 

đoàn viên tham gia cu瓜c h丑p nh医t trí đ隠 ngh鵜 (bｊng biあu quyｘt gi¬ tay hoｐc bぎ phiｘu 

kín), có biên b違n h丑p xét c栄a Chi đoàn, Liên chi đoàn và đ逢嬰c s詠 nh医t trí gi噂i thi羽u c栄a 

Chi b瓜, Aoàn tr逢運ng. 

* L逢u ý: Aoàn tr逢運ng 逢u tiên xét c穎a đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng và k院t n衣p A違ng cho 

các đoàn viên tích c詠c tham gia các ho衣t đ瓜ng do Aoàn Thanh niên, H瓜i Sinh viên phát 

đ瓜ng nh逢: Tham gia khóa b欝i d逢叡ng ki院n th泳c, nghi羽p v映, k悦 n<ng công tác Aoàn, 

H瓜i…; tham gia các cu瓜c thi v隠 chính tr鵜 t逢 t逢荏ng do các c医p Aoàn, H瓜i phát đ瓜ng, tham 

gia làm NCKH, KLTN và có bài báo khoa h丑c đ<ng t違i trên các t衣p chí, h瓜i ngh鵜, h瓜i th違o 

t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên....; đ衣t các gi違i th逢荏ng v隠 NCKH, đ衣t danh hi羽u sinh viên 5 t嘘t.... có 



thành tích đ員c bi羽t xu医t s逸c, t医m g逢挨ng anh d┡ng c泳u ng逢運i b鵜 n衣n... đ逢嬰c các c医p có 

th育m quy隠n khen th逢荏ng. 

PH井N II - QUY TRÌNH XÉT C盈 AI H窺C L閏P NH一N TH永C V陰 A謂NG VÀ 

K蔭T N萎P A謂NG 

A. Xét c穎 đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng  

1. Chi đoàn t鰻 ch泳c h丑p, xét và gi噂i thi羽u đoàn viên 逢u tú đ隠 ngh鵜 c穎a đi h丑c l噂p 

nh壱n th泳c v隠 A違ng lên Liên chi đoàn. Sau khi ti院n hành h丑p xét, đ隠 ngh鵜 các chi đoàn 

hoàn thi羽n h欝 s挨 n瓜p v隠 Liên chi g欝m: 

- B違n ki吋m đi吋m cá nhân  

- Minh ch泳ng b違ng đi吋m h丑c t壱p và rèn luy羽n t鰻ng các k┻   

- A挨n xin h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng  

- Biên b違n h丑p xét c栄a Chi đoàn, có xác nh壱n c栄a GVCN (chung cho các đoàn 

viên).   

- Danh sách đoàn viên và Danh sách trích ngang thành tích c栄a các đoàn viên 逢u tú 

c栄a đ隠 ngh鵜 xét đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng c栄a Chi đoàn. 

 2. BCH Liên chi đoàn khoa t鰻 ch泳c h丑p, xét đoàn viên 逢u tú và gi噂i thi羽u lên Chi 

b瓜 Khoa, BCH Aoàn tr逢運ng. H欝 s挨 g欝m có:  

 - Biên b違n h丑p xét c栄a Liên chi đoàn (chung) 

 - Danh sách và Danh sách trích ngang thành tích c栄a các đoàn viên 逢u tú đ隠 ngh鵜 

xét đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng c栄a Liên chi đoàn. 

L⇔u ý: Aぐi vずi Chi đoàn cán bじ Khぐi Trung tâm thì chえ cＺn hoàn thiうn hげ s¬ ぞ cＸp 

Chi đoàn và nじp trばc tiｘp cho BCH Aoàn tr⇔ぜng 

3. BCH Aoàn tr逢運ng h丑p xét đ隠 ngh鵜 lên A違ng b瓜 nhà tr逢運ng 

H欝 s挨 g欝m có:    

   - Ngh鵜 quy院t c栄a Aoàn tr逢運ng 

 - A隠 ngh鵜 c栄a BCH Aoàn tr逢運ng gi噂i thi羽u đoàn viên 逢u tú h丑c l噂p nh壱n th泳c 

v隠A違ng  

 - Danh sách đoàn viên và Danh sách trích ngang thành tích c栄a các đoàn viên 逢u 

tú đ隠 ngh鵜 c穎a đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng. 



4. Ban th逢運ng v映 A違ng 栄y ki吋m tra nh壱n th泳c 

5. Các chi b瓜 t鰻 ch泳c th育m tra và hoàn thi羽n h欝 s挨 đ吋 BCH A違ng 栄y xem xét. 

B. Xét k院t n衣p A違ng 

 1. Chi đoàn h丑p xét gi噂i thi羽u đoàn viên 逢u tú đư h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng đ吋 đ隠 

ngh鵜 k院t n衣p A違ng, chuy吋n h欝 s挨 cho Liên chi đoàn. H欝 s挨 g欝m có:  

 - Gi医y ch泳ng nh壱n h丑c l噂p b欝i d逢叡ng nh壱n th泳c v隠 A違ng (b違n photo)  

   - A挨n xin vào A違ng  

- B違n t詠 nh壱n xét cá nhân c栄a đoàn viên 逢u tú.   

- Minh ch泳ng b違ng đi吋m h丑c t壱p và rèn luy羽n t鰻ng các k┻   

  - Danh sách đoàn viên và Danh sách trích ngang thành tích c栄a các đoàn viên. 

- Biên b違n h丑p xét c栄a chi đoàn (riêng cho tなng đoàn viên).   

 2. Ban ch医p hành Liên chi đoàn khoa h丑p xét đoàn viên 逢u tú đ吋 đ隠 ngh鵜 k院t n衣p 

A違ng, chuy吋n h欝 s挨 lên Chi b瓜, BCH Aoàn tr逢運ng. H欝 s挨 g欝m có:  

 - Gi医y ch泳ng nh壱n h丑c l噂p b欝i d逢叡ng nh壱n th泳c v隠 A違ng 

 - B違n t詠 nh壱n xét cá nhân c栄a đoàn viên 逢u tú. 

 - A挨n xin vào A違ng  

   - B違ng đi吋m t鰻ng các k┻ tính cho t噂i th運i đi吋m xét ()    

   - Biên b違n h丑p xét c栄a chi đoàn.   

   - Biên b違n h丑p xét c栄a Ban ch医p hành Liên chi đoàn khoa (riêng cho tなng đoàn 

viên) 

 - Danh sách đoàn viên và Danh sách trích ngang thành tích c栄a các đoàn viên 

đ逢嬰c đ隠 ngh鵜. 

 3. BCH Aoàn tr逢運ng h丑p xét đ隠 ngh鵜 lên A違ng 栄y tr逢運ng 

H欝 s挨 g欝m có: 

- Biên b違n h丑p xét c栄a Ban ch医p hành Liên chi đoàn khoa  

  - Danh sách đoàn viên và Danh sách trích ngang thành tích các đoàn viên 

đ逢嬰c đ隠 ngh鵜. 

- Ngh鵜 quy院t c栄a Aoàn tr逢運ng 

    



 C. Th運i gian h丑p xét đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng và k院t n衣p A違ng  

1. Th運i gian h丑p xét c穎 đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 A違ng 

M厩i n<m có 01 đ嬰t xét, th運i đi吋m c映 th吋 theo thông báo c栄a A違ng b瓜 A衣i h丑c Thái 

Nguyên (th逢運ng xét vào đ亥u h丑c k┻ 2 m厩i n<m h丑c). 

Trong tháng 1 hàng n<m các Liên chi đoàn xây d詠ng k院 ho衣ch, ch雨 tiêu c穎 đi h丑c 

l噂p đ嘘i t逢嬰ng A違ng và g穎i danh sách v隠 v<n phòng Aoàn tr逢運ng. 

2. Th運i gian h丑p xét k院t n衣p A違ng 

C<n c泳 vào 4 đ嬰t xét k院t n衣p A違ng trong m瓜t n<m h丑c c栄a A違ng 栄y Nhà tr逢運ng 

(2/9; 22/12; 3/2; 19/5), Aoàn tr逢運ng s胤 h丑p tr逢噂c các k┻ h丑p xét nêu trên 01 tháng; yêu 

c亥u các Liên chi đoàn, Chi đoàn cán b瓜 kh嘘i Trung tâm chuy吋n cho BCH Aoàn tr逢運ng 

tr逢噂c cu瓜c h丑p c栄a BCH Aoàn tr逢運ng 02 tu亥n; Các Chi đoàn chuy吋n H欝 s挨 cho Liên chi 

đoàn tr逢噂c 02 tu亥n. 

Trên đây là h逢噂ng d磯n v隠 tiêu chu育n và quy trình h丑p xét đi h丑c l噂p nh壱n th泳c v隠 
A違ng và k院t n衣p A違ng cho các Aoàn viên. BCH Aoàn tr逢運ng yêu c亥u các Liên chi đoàn, 
các Chi đoàn th詠c hi羽n nghiêm túc h逢噂ng d磯n này. Trong quá trình th詠c hi羽n h逢噂ng d磯n 
này n院u có v医n đ隠 v逢噂ng m逸c có th吋 trao đ鰻i tr詠c ti院p v噂i b瓜 ph壱n Th逢運ng tr詠c BCH 
Aoàn tr逢運ng. SAT. liên h羽: 0280.3904321. 

        Thái Nguyên, ngày 12 tháng 1 n<m 2016 
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