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AOÀN TNCS H唄 CHÍ MINH 
 

Thái Nguyên, ngày 07  tháng 03 n<m 2016 

 

Kính g穎i: Ban Th逢運ng v映 Aoàn các đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c 
 

Th詠c hi羽n s詠 ch雨 đ衣o c栄a Ban Bí th逢 Trung 逢挨ng Aoàn TNCS H欝 Chí Minh 
v隠 vi羽c t鰻 ch泳c chu厩i các ho衣t đ瓜ng k益 ni羽m 85 n<m ngày thành l壱p Aoàn TNCS 
H欝 Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016); th詠c hi羽n Ch逢挨ng trình công tác Aoàn và 
phong trào thanh niên n<m 2016; 

C<n c泳 K院 ho衣ch s嘘 216- KH/TATN-TG ngày 22/2/2016 c栄a Ban Th逢運ng v映 
T雨nh Aoàn Thái Nguyên v隠 vi羽c T鰻 ch泳c L宇 k益 ni羽m 85 ngày thành l壱p Aoàn 

TNCS H欝 Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016); Tuyên d逢挨ng Bí th逢 Chi đoàn và 
thanh niên tiên ti院n làm theo l運i Bác n<m 2016, Ban Th逢運ng v映 Aoàn Thanh niên 
ph嘘i h嬰p v噂i H瓜i Sinh viên A衣i h丑c Thái Nguyên t鰻 ch泳c L宇 tuyên d逢挨ng “Thanh 
niên tiên ti院n làm theo l運i Bác”, danh hi羽u “Sinh viên 5 t嘘t” c医p A衣i h丑c Thái 
Nguyên và H瓜i ngh鵜 các Câu l衣c b瓜 n<m 2016, c映 th吋 nh逢 sau: 

1. M映c đích 

  - Nâng cao nh壱n th泳c chính tr鵜, lòng t詠 hào cho đoàn viên, thanh niên, giáo 
d映c cho đoàn viên, thanh niên v隠 truy隠n th嘘ng v飲 vang c栄a Aoàn TNCS H欝 Chí 
Minh và phong trào thanh thi院u nhi Vi羽t Nam qua 85 n<m thành l壱p, tr逢荏ng thành 
và phát tri吋n.  

- Aánh giá s挨 k院t 5 n<m th詠c hi羽n Ch雨 th鵜 03 - CT/TW c栄a B瓜 Chính tr鵜 và A隠 
án s嘘 09 - AA/TU c栄a Ban Ch医p hành A違ng b瓜 t雨nh Thái Nguyên v隠 ti院p t映c đ育y 
m衣nh h丑c t壱p và làm theo t医m g逢挨ng đ衣o đ泳c H欝 Chí Minh; rút ra các bài h丑c kinh 
nghi羽m, đ隠 xu医t nh英ng gi違i pháp th詠c hi羽n Ch雨 th鵜 và A隠 án trong th運i gian t噂i. 

- Bi吋u d逢挨ng, tôn vinh các t壱p th吋 tiêu bi吋u, cá nhân thanh niên tiên ti院n có 
thành tích xu医t s逸c trong h丑c t壱p và làm theo l運i Bác n<m 2016. 

2. Yêu c亥u 

Ho衣t đ瓜ng ph違i đ逢嬰c t鰻 ch泳c trang tr丑ng, ti院t ki羽m, hi羽u qu違 và mang tính 
tuyên truy隠n, giáo d映c cao. 

3. Th運i gian, đ鵜a đi吋m 

- Th運i gian: 14h00 ngày 21/3/2016 

- A鵜a đi吋m: H瓜i tr逢運ng Trung tâm h丑c li羽u – AHTN 

4. Thành ph亥n 

- A衣i di羽n A違ng 栄y, Ban Giám đ嘘c A衣i h丑c Thái Nguyên; 



- A衣i di羽n A違ng 栄y, Ban Giám hi羽u các CSGDAHTV; 
- Ban Ch医p hành Aoàn AHTN; 
- Bí th逢 Aoàn Thanh niên các đ挨n v鵜; 
- A衣i bi吋u tuyên d逢挨ng danh hi羽u “Thanh niên tiên ti院n làm theo l運i Bác” 

n<m 2016; 

5. Trang ph映c: Áo Thanh niên Vi羽t Nam, qu亥n t嘘i màu 

6. S嘘 l逢嬰ng, đ嘘i t逢嬰ng, tiêu chu育n A衣i bi吋u đ隠 ngh鵜 tuyên d逢挨ng danh 
hi羽u “Thanh niên tiên ti院n làm theo l運i Bác” n<m 2016 

a. Sぐ l⇔ぢng: 
- Tr逢運ng AH S逢 ph衣m, Tr逢運ng AH KTCN, Tr逢運ng AH Y D逢嬰c, Tr逢運ng AH 

Nông Lâm, Aoàn Kh嘘i C挨 quan AHTN: 03 AVTN/1 đ挨n v鵜; 
- Tr逢運ng AH CNTT&TT, Tr逢運ng AH Khoa h丑c, Tr逢運ng AH Kinh t院 & 

QTKD: 02 AVTN/1 đ挨n v鵜; 
- Tr逢運ng CA KT-KT; Trung tâm h丑c li羽u, Trung tâm GDQP: 01 AVTN/1 

đ挨n v鵜; 
b. Aぐi t⇔ぢng xét chがn 

Danh hi羽u “Thanh niên tiên tiｘn làm theo lぜi Bác” A衣i h丑c Thái Nguyên 

n<m 2016 đ逢嬰c trao cho cán b瓜, đoàn viên, thanh niên thu瓜c các c挨 s荏 Aoàn 
Thanh niên, H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam trong toàn A衣i h丑c. 

c. Tiêu chuｂn xét chがn 

 - Có lý t逢荏ng cao đ姻p, tình đoàn k院t, t逢挨ng thân, t逢挨ng ái, tinh th亥n tình 
nguy羽n vì cu瓜c s嘘ng c瓜ng đ欝ng; n院p s嘘ng v<n minh. Có tinh th亥n đ医u tranh ch嘘ng 
l嘘i s嘘ng bàng quan, vô c違m, v鵜 k益, v映 l嬰i cá nhân; ch嘘ng thói h逢, t壱t x医u, thô b衣o 
trong thanh thi院u niên. 

- Có ý th泳c h丑c t壱p đúng đ逸n: h丑c m丑i lúc, m丑i n挨i, h丑c trong m丑i công vi羽c; 
ra s泳c h丑c t壱p nâng cao trình đ瓜 v隠 m丑i m員t; luôn c亥u ti院n b瓜. Tích c詠c đ医u tranh 
ch嘘ng các bi吋u hi羽n tiêu c詠c, chây l逢運i và coi th逢運ng h丑c t壱p. 

- Có tinh th亥n lao đ瓜ng c亥n cù, sáng t衣o, tâm huy院t và trách nhi羽m; tác phong 
công nghi羽p. Tích c詠c ch嘘ng l衣i thói quen th映 đ瓜ng, l逢運i lao đ瓜ng, 益 l衣i. 

- Có ý th泳c và thói quen ti院t ki羽m v隠 th運i gian, công s泳c, v壱t ch医t… trong lao 
đ瓜ng, sinh ho衣t và công tác. Tích c詠c đ医u tranh ch嘘ng lãng phí, sa hoa, phô 
tr逢挨ng, b羽nh hình th泳c. 

- Có ý th泳c công dân, ý th泳c ch医p hành pháp lu壱t, ý th泳c t鰻 ch泳c k益 lu壱t; tôn 
tr丑ng, b違o v羽 l胤 ph違i và s詠 công b茨ng. S嘘ng có trách nhi羽m v噂i b違n thân, gia đình, 



c瓜ng đ欝ng và xư h瓜i. Tích c詠c đ医u tranh ch嘘ng l嘘i s嘘ng t詠 do, vô k益 lu壱t, coi 
th逢運ng pháp lu壱t. 

- Tích c詠c tham gia các ho衣t đ瓜ng chính tr鵜 - xư h瓜i, công tác Aoàn, H瓜i và 
phong trào thanh niên; có uy tín và 違nh h逢荏ng t嘘t trong thanh niên. 

- Là đoàn viên thanh niên tiêu bi吋u trong th詠c hi羽n Cu瓜c v壱n đ瓜ng “Xây dばng 
giá trお hình mｄu thanh niên Thái Nguyên trong thぜi k┻ mずi”; là cán b瓜 Aoàn tiêu 
bi吋u trong th詠c hi羽n Ch雨 th鵜 s嘘 01 - CT/TWATN c栄a Ban Th逢運ng v映 Trung 逢挨ng 
Aoàn v隠 “T<ng c⇔ぜng rèn luyうn tác phong, thばc hiうn lｚ lぐi cán bじ Aoàn”.    

- Là AVTN có thành tích xu医t s逸c trong h丑c t壱p, nghiên c泳u khoa h丑c và lao 
đ瓜ng sáng t衣o. Có đ隠 tài, công trình nghiên c泳u khoa h丑c, phát minh, sáng ch院 xu医t 
s逸c đo衣t gi違i các c医p; Các gi違i th逢荏ng H瓜i thi tay ngh隠…; 

- Là AVTN đ逢嬰c các c医p khen th逢荏ng vì có thành tích xu医t s逸c trong công 
tác chuyên môn. 

- Vｚ đじ tuごi: A衣i bi吋u có tu鰻i đ運i không quá 30 tu鰻i (Tr⇔ぜng hぢp đｐc biうt có 
thあ đｘn 35 tuごi tính đｘn ngày 20/3/2016, nh⇔ng tぴ lう không v⇔ぢt quá 15% tごng sぐ 
đＴi biあu) 

7. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n: 
a. Aoàn AＴi hがc Thái Nguyên 

- Xây d詠ng k院 ho衣ch, kinh phí t鰻 ch泳c ch逢挨ng trình; 

- Xây d詠ng báo cáo s挨 k院t 5 n<m th詠c hi羽n Ch雨 th鵜 03 - CT/TW c栄a B瓜 Chính 
tr鵜 và A隠 án s嘘 09 - AA/TU c栄a Ban Ch医p hành A違ng b瓜 t雨nh Thái Nguyên v隠 ti院p 
t映c đ育y m衣nh h丑c t壱p và làm theo t医m g逢挨ng đ衣o đ泳c H欝 Chí Minh; 

b. Các đ¬n vお trばc thuじc 

- C<n c泳 s嘘 l逢嬰ng phân b鰻 c栄a Aoàn AHTN, l壱p h欝 s挨 gi噂i thi羽u đ衣i bi吋u 
tuyên d逢挨ng danh hi羽u “Thanh niên tiên ti院n làm theo l運i Bác” giai đo衣n 2014 – 

2016 g穎i v隠 V<n phòng Aoàn – H瓜i AHTN tr逢噂c ngày 15/3/2016. 
Hげ s¬ đｚ nghお bao gげm: 
1. Công v<n đ隠 ngh鵜 c栄a Ban Th逢運ng v映 Aoàn thanh niên đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c. 

(kèm theo trích ngang danh sách và trích ngang thành tích); 

2 Báo cáo thành tích có xác nh壱n c栄a c医p u益 ho員c chính quy隠n đ挨n v鵜; 
3. Báo cáo tóm t逸t thành tích có xác nh壱n c栄a BTV Aoàn cùng c医p. 
4. Các minh ch泳ng thành tích cá nhân. 

- Phân công chu育n b鵜 báo cáo t衣i H瓜i ngh鵜 Các Câu l衣c b瓜, c映 th吋 nh逢 sau: 
+ Tr逢運ng AH CNTT&TT: Báo cáo v隠 mô hình tích đi吋m ngo衣i khóa cho sinh 

viên; 



+ Tr逢運ng AH Y D逢嬰c: Báo cáo v隠 vi羽c đánh giá k院t qu違 ho衣t đ瓜ng c栄a Các 
Câu l衣c b瓜, sinh viên tham gia các câu l衣c b瓜 đ嘘i v噂i t鰻 ch泳c Aoàn – H瓜i đ挨n v鵜; 

Ban Th逢運ng v映 Aoàn AHTN đ隠 ngh鵜 các đ挨n v鵜 tri吋n khai theo n瓜i dung 
công v<n, báo cáo A違ng 栄y, lưnh đ衣o đ挨n v鵜 đ吋 tham gia ch逢挨ng trình đ衣t k院t qu違 
cao./. 
 
N挨i nh壱n: 
- Các đ挨n v鵜 Aoàn tr詠c thu瓜c (t/h); 
- L逢u VPA. 

TM . BAN TH姶云NG V影  
Bệ TH姶 

 
Aư ký 

 
 

Hà Xuân Linh 
 


