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H浦I SINH VIểN VI烏T NAM 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11  n<m 2016 

 

C<n c泳 H逢噂ng d磯n s嘘 03-HD/TWHSV ngày 03/9/2014 c栄a Ban Ch医p hành 
H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam t雨nh Thái Nguyên v隠 vi羽c h逢噂ng d磯n th詠c hi羽n phong trào 
“Sinh viên 5 tぐt” nhi羽m k┻ 2013 - 2018; Quy院t đ鵜nh s嘘 02 QA/TWHSV ngày 
9/10/2015 c栄a Ban Th逢 kỦ Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam v隠 quy đ鵜nh xét 
ch丑n danh hi羽u “Sinh viên 5 tぐt” và t壱p th吋 “Sinh viên 5 tぐt”; th詠c hi羽n công v<n 
s嘘 392/TWHSV, ngày 07/10/2016 c栄a Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam v隠 
vi羽c gi噂i thi羽u cá nhân, t壱p th吋 đ隠 ngh鵜 xét ch丑n danh hi羽u “Sinh viên 5 tぐt” và t壱p 
th吋 “Sinh viên 5 tぐt”. Ban Ch医p hành H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam t雨nh Thái Nguyên 
ban hành h逢噂ng d磯n tiêu chu育n xét ch丑n danh hi羽u “Sinh viên 5 tぐt” và t壱p th吋 
“Sinh viên 5 tぐt” các c医p bao g欝m: c医p tr逢運ng, c医p A衣i h丑c Thái Nguyên, c医p 
T雨nh và c医p Trung 逢挨ng v噂i các n瓜i dung nh逢 sau:  

I. M影C AệCH, YểU C井U 

1. M映c đích: 
- A育y m衣nh các ho衣t đ瓜ng h逢荏ng 泳ng Cu瓜c v壱n đ瓜ng “Tuごi trｔ Viうt Nam hがc 

tｆp và làm theo lぜi Bác”, t衣o s詠 chuy吋n bi院n tích c詠c trong sinh viên v隠 các m員t 
đ衣o đ泳c, h丑c t壱p, th吋 l詠c, tình nguy羽n, h瓜i nh壱p đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u c栄a s詠 
nghi羽p xây d詠ng và b違o v羽 T鰻 qu嘘c trong giai đo衣n hi羽n nay. 

- Tuyên d逢挨ng, tôn vinh các t壱p th吋, cá nhân tích c詠c h丑c t壱p, rèn luy羽n th詠c 
hi羽n phong trào “Sinh viên 5 tぐt” và t壱p th吋 “Sinh viên 5 tぐt” t衣o môi tr逢運ng, đ瓜ng 
l詠c cho sinh viên t詠 giáo d映c, t詠 rèn luy羽n, t詠 trau d欝i lỦ t逢荏ng, trang b鵜 nh英ng 
hành trang c挨 b違n đ吋 l壱p thân, l壱p nghi羽p t瑛ng b逢噂c đ育y lùi s詠 suy thoái v隠 đ衣o 
đ泳c, l嘘i s嘘ng, t羽 n衣n xư h瓜i… đang t欝n t衣i trong m瓜t b瓜 ph壱n sinh viên;  

2. Yêu c亥u:  
- Các c挨 s荏 Liên Chi H瓜i, Chi H瓜i ch栄 đ瓜ng xin Ủ ki院n c医p 曳y, t鰻 ch泳c, rà 

soát bình xét Sinh viên 5 t嘘t c栄a đ挨n v鵜 mình, đ違m b違o đúng tiêu chu育n 荏 t瑛ng c医p. 

- Các ho衣t đ瓜ng bình ch丑n danh hi羽u “Sinh viên 5 tぐt” và t壱p th吋 “Sinh viên 5 
tぐt”  đ逢嬰c th詠c hi羽n đ鵜nh k┻, công khai, dân ch栄 theo đúng trình t詠 quy đ鵜nh. 

- 100% A挨n v鵜 có sinh viên đ衣t danh hi羽u Sinh viên 5 t嘘t c医p tr逢運ng; Có ít 
nh医t 5% Sinh viên Nhà tr逢運ng đ衣t sinh viên 5 t嘘t các c医p trên. 

II. TIểU CHU域N DANH HI烏U SINH VIểN 5 T渦T CÁC C遺P: 



1. Danh hi羽u “Sinh viên 5 tぐt” c医p Tr逢運ng 

2.1. Tiêu chuｂn chung 

 - Là H瓜i viên tích c詠c, đ逢嬰c t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 gi噂i thi羽u và làm h欝 s挨 đ衣t danh 
hi羽u Sinh viên 5 t嘘t c医p tr逢運ng 

 2.2. Tiêu chuｂn cつ thあ 

 2.2.1. Tiêu chuｂn đＴo đとc tぐt: 
 - Ai吋m rèn luy羽n đ衣t t瑛 80 đi吋m tr荏 lên (trên thang đi吋m 100 theo quy ch院 

đánh giá k院t qu違 rèn luy羽n sinh viên hi羽n hành c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o). A嘘i 
v噂i nh英ng tr逢運ng đ員c thù, không đánh giá k院t qu違 rèn luy羽n sinh viên theo quy ch院 
c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o thì đi吋m rèn luy羽n đ逢嬰c tính quy đ鰻i ph違i đ衣t lo衣i 
Gi臼i. 

 - Không vi ph衣m pháp lu壱t và các quy ch院, n瓜i quy c栄a nhà tr逢運ng, quy đ鵜nh 
c栄a đ鵜a ph逢挨ng và c瓜ng đ欝ng. 

 - A衣t thêm 01 trong các tiêu chí sau:  
 + Tham gia trong H瓜i thi tìm hi吋u v隠 ch栄 ngh┄a Mác - Lênin, t逢 t逢荏ng H欝 Chí 

Minh.  

 + Tham gia và đ衣t gi違i trong các cu瓜c thi tìm hi吋u v隠 truy隠n th嘘ng do Aoàn 
Thanh niên, H瓜i Sinh viên tr逢運ng ho員c khoa t鰻 ch泳c, tham gia trong các cu瓜c thi 
liên quan đ院n công tác t逢 t逢荏ng v<n hóa có ch泳ng nh壱n c栄a t鰻 ch泳c, c挨 quan t鰻 
ch泳c ho衣t đ瓜ng. 

+ Là thanh niên, sinh viên tiêu bi吋u, tiên ti院n, g逢挨ng ng逢運i t嘘t, vi羽c t嘘t, có 
hành đ瓜ng d┡ng c違m c泳u ng逢運i đ逢嬰c ghi nh壱n, bi吋u d逢挨ng t瑛 c医p Aoàn xư (Aoàn 
khoa) tr荏 lên ho員c đ逢嬰c nêu g逢挨ng trên các ph逢挨ng ti羽n truy隠n thông đ衣i chúng 
c栄a Trung 逢挨ng và đ鵜a ph逢挨ng. 

+ Tham gia h丑c t壱p ngh鵜 quy院t A違ng, Aoàn, H瓜i và Sinh ho衣t chính tr鵜 đ亥u 
n<m h丑c đ亥y đ栄. 

2.2.2. Tiêu chuｂn hがc tｆp tぐt: 
- Có đi吋m trung bình chung h丑c t壱p c違 n<m h丑c đ衣t t瑛 2,8/4 tr荏 lên. 
- A衣t thêm 01 trong các tiêu chí sau: 
+ Tham gia đ隠 tài nghiên c泳u khoa h丑c sinh viên c医p khoa, b瓜 môn tr荏 lên. 

+ Có s違n ph育m sáng t衣o đ逢嬰c c医p b茨ng sáng ch院, c医p gi医y phép xu医t b違n ho員c 
đ逢嬰c các gi違i th逢荏ng t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên. 

+ Tham gia sinh ho衣t th逢運ng xuyên trong ít nh医t 01 câu l衣c b瓜 h丑c thu壱t do 
Aoàn thanh niên, H瓜i Sinh viên nhà tr逢運ng qu違n lỦ. 



+ A衣t gi違i th逢荏ng trong H瓜i ngh鵜 Khoa h丑c tr飲, Sáng t衣o tr飲 c医p tr逢運ng tr荏 
lên. 

+ Có bài vi院t đ<ng trên t衣p chí chuyên ngành, k益 y院u h瓜i ngh鵜, h瓜i th違o c医p 
tr逢運ng tr荏 lên. 

2.2.3. Tiêu chuｂn thあ lばc tぐt:  
- A衣t 01 trong 02 tiêu chu育n sau: 
- Có xác nh壱n tham gia các ho衣t đ瓜ng th吋 thao phong trào t瑛 c医p khoa tr荏 lên 

ho員c là thành viên trong các đ瓜i tuy吋n th吋 thao c栄a khoa, tr逢運ng. 
- Là thành viên c栄a m瓜t câu l衣c b瓜 th吋 d映c th吋 thao do Aoàn, H瓜i nhà tr逢運ng 

qu違n lỦ(bao g欝m c違 A瓜i an ninh xung kích) 

(A嘘i v噂i nh英ng sinh viên khuy院t t壱t, tiêu chu育n v隠 th吋 l詠c bao g欝m: t壱p th吋 
d映c hàng ngày và rèn luy羽n ít nh医t 1 môn th吋 thao dành cho ng逢運i khuy院t t壱t) 

2.2.4. Tiêu chuｂn tình nguyうn tぐt: 
- Tham gia ít nh医t 05 ngày tình nguy羽n/n<m (đ逢嬰c tính theo s嘘 ngày th詠c t院 

tham gia các ho衣t đ瓜ng tình nguy羽n c瓜ng d欝n. Ví d映: sinh viên A tham gia 3 ngày 
tình nguy羽n t衣i các vùng khó kh<n, 1 l亥n hi院n máu tình nguy羽n, 1 ngày tình nguy羽n 
Ch栄 nh壱t xanh, 荏 nh英ng th運i đi吋m khác nhau trong n<m s胤 đ逢嬰c tính đ栄 tiêu 
chu育n). 

A衣t thêm m瓜t trong các tiêu chí sau: 

+  A逢嬰c khen th逢荏ng t瑛 c医p tr逢運ng (đoàn xư) tr荏 lên v隠 ho衣t đ瓜ng tình nguy羽n. 
+ Tham gia th逢運ng xuyên trong m瓜t câu l衣c b瓜 tình nguy羽n do Aoàn, H瓜i nhà 

tr逢運ng qu違n lỦ. 
2.2.5. Tiêu chuｂn hじi nhｆp tぐt: 
- Ai吋m ti院ng Anh C挨 s荏 k┻ g亥n nh医t đư h丑c đ衣t t瑛 2.5 tr荏 lên. 
- A衣t thêm 01 trong các tiêu chí sau: 
+ A衣t ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英 trình đ瓜 B ho員c t逢挨ng đ逢挨ng tr荏 lên (đ嘘i v噂i sinh 

viên n<m th泳 1,2), b茨ng B1 ho員c t逢挨ng đ逢挨ng tr荏 lên (đ嘘i v噂i sinh viên n<m th泳 
3,4,5,6). A嘘i t逢嬰ng sinh viên chuyên ngành Ngo衣i ng英: ch泳ng ch雨 Ngo衣i ng英 đ逢嬰c 
áp d映ng v噂i môn Ngo衣i ng英 2. (Viうc áp dつng quy đごi giá trお t⇔¬ng đ⇔¬ng chとng 
chえ IELTS, TOEFL, TOEIC và mじt sぐ chとng chえ khác thì áp dつng theo thông t⇔ sぐ 
05/2012/TT/BGDAT ngày 15/02/2012 cてa Bじ Giáo dつc và Aào tＴo). 

+ AＴt chとng chえ IC3 quぐc tｘ. 
 + Tham gia các cu瓜c thi v隠 ki院n th泳c tin h丑c, ngo衣i ng英 ho員c có s穎 d映ng 

ngo衣i ng英 t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên. 



+ Tham gia  ít nh医t 01 ho衣t đ瓜ng giao l逢u, h嬰p tác qu嘘c t院: H瓜i ngh鵜, H瓜i th違o 
qu嘘c t院, các ch逢挨ng trình g員p g叡, giao l逢u, h嬰p tác v噂i thanh niên, sinh viên qu嘘c 
t院 và trong n逢噂c. 

2. Danh hi羽u “Sinh viên 5 tぐt” c医p A衣i h丑c Thái Nguyên và c医p T雨nh 

2.1. Tiêu chuｂn chung 

 - A衣t danh hi羽u Sinh viên 5 t嘘t c医p tr逢運ng các n<m h丑c tr逢噂c 

- A逢嬰c H瓜i Sinh viên Nhà tr逢運ng gi噂i thi羽u xét danh hi羽u Sinh viên 5 t嘘t c医p 
A衣i h丑c và c医p T雨nh. 

 2.2. Tiêu chuｂn cつ thあ 

 2.2.1. Tiêu chuｂn đＴo đとc tぐt: 
 - Ai吋m rèn luy羽n đ衣t t瑛 80 đi吋m tr荏 lên (trên thang đi吋m 100 theo quy ch院 

đánh giá k院t qu違 rèn luy羽n sinh viên hi羽n hành c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o). A嘘i 
v噂i nh英ng tr逢運ng đ員c thù, không đánh giá k院t qu違 rèn luy羽n sinh viên theo quy ch院 
c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o thì đi吋m rèn luy羽n đ逢嬰c tính quy đ鰻i ph違i đ衣t lo衣i 
Gi臼i. 

 - Không vi ph衣m pháp lu壱t và các quy ch院, n瓜i quy c栄a nhà tr逢運ng, quy đ鵜nh 
c栄a đ鵜a ph逢挨ng và c瓜ng đ欝ng. 

 - A衣t thêm 01 trong các tiêu chí sau:  
 + Tham gia trong H瓜i thi tìm hi吋u v隠 ch栄 ngh┄a Mác - Lênin, t逢 t逢荏ng H欝 Chí 

Minh t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên.  
 + Tham gia và đ衣t gi違i trong các cu瓜c thi tìm hi吋u v隠 truy隠n th嘘ng do Aoàn 

Thanh niên, H瓜i Sinh viên nhà tr逢運ng t鰻 ch泳c, tham gia và đ衣t gi違i trong các cu瓜c 
thi liên quan đ院n công tác t逢 t逢荏ng v<n hóa có ch泳ng nh壱n c栄a t鰻 ch泳c, c挨 quan t鰻 
ch泳c ho衣t đ瓜ng. 

+ Là thanh niên, sinh viên tiêu bi吋u, tiên ti院n, g逢挨ng ng逢運i t嘘t, vi羽c t嘘t, có 
hành đ瓜ng d┡ng c違m c泳u ng逢運i đ逢嬰c ghi nh壱n, bi吋u d逢挨ng t瑛 c医p Aoàn xư (Aoàn 
khoa) tr荏 lên ho員c đ逢嬰c nêu g逢挨ng trên các ph逢挨ng ti羽n truy隠n thông đ衣i chúng 
c栄a Trung 逢挨ng và đ鵜a ph逢挨ng. 

2.2.2. Tiêu chuｂn hがc tｆp tぐt: 
- A嘘i v噂i sinh viên các tr逢運ng A衣i h丑c và tu挨ng đ逢挨ng: Có đi吋m trung bình 

chung h丑c t壱p c違 n<m h丑c đ衣t t瑛 3,2/4 tr荏 lên (đ嘘i v噂i các tr逢運ng đào t衣o theo h丑c 
ch院 tín ch雨) ho員c đ衣t t瑛 8,0/10 tr荏 lên (đ嘘i v噂i các tr逢運ng đào t衣o theo niên ch院). 
A嘘i v噂i sinh viên các tr逢運ng Cao đ鰯ng: Có đi吋m trung bình chung h丑c t壱p c違 n<m 
h丑c đ衣t t瑛 3,2/4 tr荏 lên (đ嘘i v噂i các tr逢運ng đào t衣o theo h丑c ch院 tín ch雨) ho員c đ衣t t瑛 
8,0/10 tr荏 lên (đ嘘i v噂i các tr逢運ng đào t衣o theo niên ch院). 

- A衣t thêm 01 trong các tiêu chí sau: 



+ Tham gia đ隠 tài nghiên c泳u khoa h丑c sinh viên c医p tr逢運ng tr荏 lên (đ嘘i v噂i các 
tr逢運ng A衣i h丑c) và đ衣t gi違i c医p khoa tr荏 lên (đ嘘i v噂i các tr逢運ng Cao đ鰯ng). 

+ Có s違n ph育m sáng t衣o đ逢嬰c c医p b茨ng sáng ch院, c医p gi医y phép xu医t b違n ho員c 
đ逢嬰c các gi違i th逢荏ng t瑛 c医p A衣i h丑c tr荏 lên. 

+ Tham gia sinh ho衣t th逢運ng xuyên trong ít nh医t 01 câu l衣c b瓜 h丑c thu壱t do 
Aoàn thanh niên, H瓜i Sinh viên nhà tr逢運ng qu違n lỦ. 

+ A衣t gi違i th逢荏ng trong cu瓜c thi “Sáng t衣o tr飲” do T雨nh đoàn tri吋n khai. 
+ Có bài vi院t đ<ng trên t衣p chí chuyên ngành. 
2.2.3. Tiêu chuｂn thあ lばc tぐt:  
- A衣t 01 trong 02 tiêu chu育n sau: 
+ A衣t danh hi羽u “Thanh niên khぎe” t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên (tiêu chu育n c映 th吋 

theo H逢噂ng d磯n liên t鵜ch s嘘 87/2006/HDLT-ATN-TDTT v隠 tiêu chu育n thi đua và 
rèn luy羽n th吋 d映c th吋 thao c栄a các c医p b瓜 Aoàn và đoàn viên thanh niên do Trung 
逢挨ng Aoàn TNCS H欝 Chí Minh và 曳y ban Th吋 d映c - Th吋 thao ban hành ngày 24 
tháng 11 n<m 2006). 

+ Tham gia và đ衣t gi違i t衣i các ho衣t đ瓜ng th吋 thao phong trào t瑛 c医p khoa tr荏 
lên ho員c là thành viên trong các đ瓜i tuy吋n th吋 thao c栄a nhà tr逢運ng. 

- A嘘i v噂i nh英ng sinh viên khuy院t t壱t, tiêu chu育n v隠 th吋 l詠c bao g欝m: t壱p th吋 
d映c hàng ngày và rèn luy羽n ít nh医t 1 môn th吋 thao dành cho ng逢運i khuy院t t壱t. 

2.2.4. Tiêu chuｂn tình nguyうn tぐt: 
- Tham gia ít nh医t 05 ngày tình nguy羽n/n<m (đ逢嬰c tính theo s嘘 ngày th詠c t院 

tham gia các ho衣t đ瓜ng tình nguy羽n c瓜ng d欝n. Ví d映: sinh viên A tham gia 3 ngày 
tình nguy羽n t衣i các vùng khó kh<n, 1 l亥n hi院n máu tình nguy羽n, 1 ngày tình nguy羽n 
Ch栄 nh壱t xanh, 荏 nh英ng th運i đi吋m khác nhau trong n<m s胤 đ逢嬰c tính đ栄 tiêu 
chu育n). 

- A逢嬰c khen th逢荏ng t瑛 c医p tr逢運ng (Aoàn xư) tr荏 lên v隠 ho衣t đ瓜ng tình nguy羽n. 
2.2.5. Tiêu chuｂn hじi nhｆp tぐt: 
- Hoàn thành ít nh医t 01 khóa trang b鵜 k悦 n<ng th詠c hành xư h瓜i ho員c đ逢嬰c H瓜i 

Sinh viên, Aoàn Thanh niên t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên khen th逢荏ng v隠 thành tích xu医t 
s逸c trong công tác H瓜i và phong trào sinh viên, công tác Aoàn và phong trào thanh 
niên tr逢運ng h丑c trong n<m h丑c.  

-  Tham gia tích c詠c ít nh医t 01 ho衣t đ瓜ng v隠 h瓜i nh壱p do c医p tr逢運ng tr荏 lên t鰻 
ch泳c. 

- A衣t thêm 01 trong các tiêu chí sau: 



+ A衣t ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英 trình đ瓜 B ho員c t逢挨ng đ逢挨ng tr荏 lên (đ嘘i v噂i sinh 
viên n<m th泳 1,2), b茨ng B1 ho員c t逢挨ng đ逢挨ng tr荏 lên (đ嘘i v噂i sinh viên n<m th泳 
3,4,5,6). A嘘i t逢嬰ng sinh viên chuyên ngành Ngo衣i ng英: ch泳ng ch雨 Ngo衣i ng英 đ逢嬰c 
áp d映ng v噂i môn Ngo衣i ng英 2. (Viうc áp dつng quy đごi giá trお t⇔¬ng đ⇔¬ng chとng 
chえ IELTS, TOEFL, TOEIC và mじt sぐ chとng chえ khác thì áp dつng theo thông t⇔ sぐ 
05/2012/TT/BGDAT ngày 15/02/2012 cてa Bじ Giáo dつc và Aào tＴo). 

 + Tham gia và đ衣t gi違i t衣i các cu瓜c thi v隠 ki院n th泳c tin h丑c, ngo衣i ng英 ho員c có 
s穎 d映ng ngo衣i ng英 t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên. 

+ Tham gia  ít nh医t 01 ho衣t đ瓜ng giao l逢u qu嘘c t院: H瓜i ngh鵜, H瓜i th違o qu嘘c t院, 
các ch逢挨ng trình g員p g叡, giao l逢u, h嬰p tác v噂i thanh niên, sinh viên qu嘘c t院 và 
trong n逢噂c. 
 
3. Tiêu chu育n danh hi羽u “Sinh viên 5 t嘘t” c医p Trung 逢挨ng 
 1. Tiêu chu育n chung  
 - A衣t danh hi羽u “Sinh viên 5 t嘘t” c医p T雨nh (đ嘘i v噂i H瓜i Sinh viên các A衣i 
h丑c, H丑c vi羽n, tr逢運ng A衣i h丑c, Cao đ鰯ng tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng, ph違i đ衣t danh 
hi羽u “Sinh viên 5 t嘘t” c医p tr逢運ng). 
 - A逢嬰c Ban Th逢 kỦ H瓜i Sinh viên c医p t雨nh, Ban Th逢運ng v映 Aoàn thanh niên 
c医p t雨nh (đ嘘i v噂i các đ挨n v鵜 ch逢a có t鰻 ch泳c H瓜i Sinh viên c医p t雨nh), Ban Th逢 kỦ 
H瓜i Sinh viên các A衣i h丑c, H丑c viên, tr逢運ng A衣i h丑c, Cao đ鰯ng tr詠c thu瓜c Trung 
逢挨ng đ隠 ngh鵜 xét 荏 c医p Trung 逢挨ng. 
 2. Tiêu chu育n c映 th吋 
 2.1. Tiêu chuｂn đＴo đとc tぐt 
 - Ai吋m rèn luy羽n đ衣t t瑛 80 đi吋m tr荏 lên (trên thang đi吋m 100 theo quy ch院 
đánh giá k院t qu違 rèn luy羽n sinh viên hi羽n hành c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o). A嘘i 
v噂i nh英ng tr逢運ng đ員c thù, không đánh giá k院t qu違 rèn luy羽n sinh viên theo quy ch院 
c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o thì đi吋m rèn luy羽n đ逢嬰c tính quy đ鰻i ph違i đ衣t lo衣i 
Gi臼i. 
 - Không vi ph衣m pháp lu壱t và các quy ch院, n瓜i quy c栄a nhà tr逢運ng, quy đ鵜nh 
c栄a đ鵜a ph逢挨ng và c瓜ng đ欝ng. 
 - A衣t thêm 01 trong các tiêu chí sau:  
 + Là thành viên chính th泳c đ瓜i thi tìm hi吋u v隠 ch栄 ngh┄a Mác – Lênin, t逢 
t逢荏ng H欝 Chí Minh t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên.  
 + Có tham lu壱n, bài vi院t đ逢嬰c trình bày t衣i các di宇n đàn h丑c thu壱t v隠 các môn 
khoa h丑c Mác – Lênin, t逢 t逢荏ng H欝 Chí Minh t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên.  
 + Là thanh niên tiêu bi吋u, thanh niên tiên ti院n, g逢挨ng ng逢運i t嘘t, vi羽c t嘘t, có 
hành đ瓜ng d┡ng c違m c泳u ng逢運i đ逢嬰c ghi nh壱n, bi吋u d逢挨ng. 
 2.2. Tiêu chuｂn hがc tｆp tぐt 
 - A嘘i v噂i sinh viên các tr逢運ng A衣i h丑c, H丑c vi羽n: đi吋m trung bình chung h丑c 
t壱p c違 n<m h丑c đ衣t t瑛 3,4/4 tr荏 lên (đ嘘i v噂i các tr逢運ng đào t衣o theo h丑c ch院 tín ch雨) 
ho員c đ衣t t瑛 8,5/10 tr荏 lên (đ嘘i v噂i các tr逢運ng đào t衣o theo niên ch院). A嘘i v噂i sinh 



viên các tr逢運ng Cao đ鰯ng: đi吋m trung bình chung h丑c t壱p c違 n<m h丑c đ衣t t瑛 3,2/4 
tr荏 lên (đ嘘i v噂i các tr逢運ng đào t衣o theo h丑c ch院 tín ch雨) ho員c đ衣t t瑛 8,0/10 tr荏 lên 
(đ嘘i v噂i các tr逢運ng đào t衣o theo niên ch院). 
 - A衣t thêm 01 trong các tiêu chí sau: 
 + Có đ隠 tài nghiên c泳u khoa h丑c sinh viên đ衣t gi違i c医p tr逢運ng tr荏 lên (đ嘘i v噂i 
các H丑c vi羽n, tr逢運ng A衣i h丑c) và đ衣t gi違i c医p khoa tr荏 lên (đ嘘i v噂i các tr逢運ng Cao 
đ鰯ng). 
 + Có bài vi院t đ<ng trên t衣p chí chuyên ngành. 
 + Có bài tham lu壱n tham gia các h瓜i th違o khoa h丑c t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên. 
 + Có s違n ph育m sáng t衣o đ逢嬰c c医p b茨ng sáng ch院, c医p gi医y phép xu医t b違n ho員c 
đ逢嬰c các gi違i th逢荏ng t瑛 c医p t雨nh tr荏 lên. 
 + Là thành viên các đ瓜i tuy吋n tham gia các k┻ thi h丑c thu壱t c医p qu嘘c gia, 
qu嘘c t院. 
 + A衣t gi違i th逢荏ng trong các cu瓜c thi Ủ t逢荏ng sáng t衣o t瑛 c医p t雨nh tr荏 lên. 
 2.3. Tiêu chuｂn thあ lばc tぐt 
 A衣t 01 trong 02 tiêu chu育n sau: 
 - A衣t danh hi羽u “Thanh niên kh臼e” t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên (tiêu chu育n c映 th吋 
theo H逢噂ng d磯n liên t鵜ch s嘘 87/2006/HDLT-ATN-TDTT v隠 tiêu chu育n thi đua và 
rèn luy羽n th吋 d映c th吋 thao c栄a các c医p b瓜 Aoàn và đoàn viên thanh niên do Trung 
逢挨ng Aoàn TNCS H欝 Chí Minh và 曳y ban Th吋 d映c - Th吋 thao ban hành ngày 24 
tháng 11 n<m 2006). 
 - Tham gia và đ衣t gi違i t衣i các ho衣t đ瓜ng th吋 thao phong trào t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 
lên. 
 2.4. Tiêu chuｂn tình nguyうn tぐt 
 - Tham gia ít nh医t 05 ngày tình nguy羽n/n<m (đ逢嬰c tính theo s嘘 ngày th詠c t院 
tham gia các ho衣t đ瓜ng tình nguy羽n c瓜ng d欝n. Ví d映: sinh viên A tham gia 3 ngày 
tình nguy羽n t衣i mái 医m nhà m荏, 1 l亥n hi院n máu tình nguy羽n, 1 ngày tình nguy羽n 
Ch栄 nh壱t xanh, 荏 nh英ng th運i đi吋m khác nhau trong n<m s胤 đ逢嬰c tính đ栄 tiêu 
chu育n). 
 - A逢嬰c khen th逢荏ng t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên v隠 ho衣t đ瓜ng tình nguy羽n. 
 2.5. Tiêu chuｂn hじi nhｆp tぐt 
 - Hoàn thành ít nh医t 01 khóa trang b鵜 k悦 n<ng th詠c hành xư h瓜i ho員c đ逢嬰c H瓜i 
Sinh viên, Aoàn Thanh niên t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên khen th逢荏ng v隠 thành tích xu医t s逸c 
trong công tác H瓜i và phong trào sinh viên, công tác Aoàn và phong trào thanh niên 
tr逢運ng h丑c trong n<m h丑c.  
 -  Tham gia tích c詠c ít nh医t 01 ho衣t đ瓜ng v隠 h瓜i nh壱p do c医p tr逢運ng tr荏 lên t鰻 
ch泳c. 
 - A衣t thêm 01 trong các tiêu chí sau: 
 + A衣t ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英 trình đ瓜 B ho員c t逢挨ng đ逢挨ng tr荏 lên (đ嘘i v噂i sinh viên 
n<m th泳 1,2), b茨ng B1 ho員c t逢挨ng đ逢挨ng tr荏 lên (đ嘘i v噂i sinh viên n<m th泳 3,4,5,6). 
A嘘i t逢嬰ng sinh viên chuyên ngành Ngo衣i ng英: ch泳ng ch雨 Ngo衣i ng英 đ逢嬰c áp d映ng v噂i 
môn Ngo衣i ng英 2. (Viうc áp dつng quy đごi giá trお t⇔¬ng đ⇔¬ng chとng chえ IELTS, 



TOEFL, TOEIC và mじt sぐ chとng chえ khác thì áp dつng theo thông t⇔ sぐ 
05/2012/TT/BGDAT ngày 15/2/2012 cてa Bじ Giáo dつc và Aào tＴo).  
 + Tham gia ít nh医t 01 ho衣t đ瓜ng giao l逢u qu嘘c t院: H瓜i ngh鵜, H瓜i th違o qu嘘c t院, 
các ch逢挨ng trình g員p g叡, giao l逢u, h嬰p tác v噂i thanh niên, sinh viên qu嘘c t院 trong 
và ngoài n逢噂c. 
 + Tham gia và đ衣t gi違i Ba tr荏 lên t衣i các cu瓜c thi v隠 ki院n th泳c ho員c có s穎 d映ng 
Ngo衣i ng英 t瑛 c医p tr逢運ng tr荏 lên. 
 * TＸt cＶ các thành tích xét trao danh hiうu “Sinh viên 5 tぐt” cＸp Trung 
⇔¬ng đ⇔ぢc tính trong khoＶng thぜi gian cてa n<m hがc xét trao danh hiうu, có đＺy 
đて minh chとng kèm theo. 
 
III. T一P TH韻 SINH VIểN 5 T渦T 
01 A挨n v鵜 đ逢嬰c coi là “T壱p th吋 Sinh viên  t嘘t” áp d映ng theo chu育n sau: 

- A挨n v鵜 có 05% Sinh viên đ衣t danh hi羽u “Sinh viên 5 t嘘t các c医p” thì đ逢嬰c 
công nh壱n “T壱p th吋 Sinh viên 5 t嘘t c医p Tr逢運ng” 

- A挨n v鵜 có 20% Sinh viên đ衣t danh hi羽u “Sinh viên 5 t嘘t các c医p” thì đ逢嬰c 
công nh壱n “T壱p th吋 Sinh viên 5 t嘘t c医p A衣i h丑c và C医p T雨nh” 

- A挨n v鵜 có 30% Sinh viên đ衣t danh hi羽u “Sinh viên 5 t嘘t các c医p” thì đ逢嬰c 
công nh壱n “T壱p th吋 Sinh viên 5 t嘘t c医p Trung 姶挨ng” 

IV. S渦 L姶営NG, AÁNH GIÁ, XÉT CH窺N DANH HI烏U 

1. S嘘 l逢嬰ng phân b鰻: Hi羽n nay, Danh hi羽u Sinh viên 5 t嘘t 荏 t医t c違 các c医p 
đ隠u không h衣n ch院 s嘘 l逢嬰ng; mi宇n đ衣t đ栄 tiêu chu育n là đ衣t danh hi羽u theo t瑛ng 
c医p. Vì v壱y, các đ挨n v鵜 c亥n ch栄 đ瓜ng tuyên truy隠n, ph鰻 bi院n đ吋 làm h欝 s挨. Không 
phân b鰻 s嘘 l逢嬰ng nh逢 các n<m h丑c tr逢噂c. 

2. Ph逢挨ng pháp đánh giá, xét ch丑n 

- Vi羽c xét ch丑n danh hi羽u đ逢嬰c ti院n hành thông qua H瓜i đ欝ng xét ch丑n các 
c医p. Thành ph亥n H瓜i đ欝ng xét ch丑n các c医p c映 th吋 nh逢 sau: 

+ C医p Liên chi h瓜i, Chi h瓜i, Câu l衣c b瓜: T鰻 ch泳c h丑p đ挨n v鵜, gi噂i thi羽u cá 
nhân có đ栄 đi隠u ki羽n b茨ng biên b違n h丑p; ti院n hành làm H欝 S挨 theo m磯u quy đ鵜nh. 

+ C医p A衣i h丑c Thái Nguyên và c医p tr逢運ng: H瓜i đ欝ng xét ch丑n bao g欝m đ欝ng 
chí Ch栄 t鵜ch, (Phó Ch栄 t鵜ch) ch栄 trì, Ban Th逢 kỦ H瓜i Sinh viên nhà tr逢運ng, m運i đ衣i 
di羽n Ban Th逢運ng v映 Aoàn và báo cáo k院t qu違 v噂i A違ng 栄y, BGH. 

2. Công tác khen th逢荏ng và trao t員ng danh hi羽u 

- Danh hi羽u “Sinh viên 5 tぐt” và t壱p th吋 “Sinh viên 5 tぐt” c医p Trung 逢挨ng, 
c医p T雨nh tuyên d逢挨ng theo ch逢挨ng trình riêng. 

- Danh hi羽u “Sinh viên 5 tぐt” và t壱p th吋 “Sinh viên 5 tぐt” c医p A衣i h丑c và C医p 
tr逢運ng tuyên d逢挨ng d鵜p 9/1/2017. 



- H瓜i Sinh viên t雨nh s胤 ti院n hành h丑p xét đ隠 ngh鵜 Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên 
khen và t員ng gi医y ch泳ng nh壱n. H瓜i Sinh viên t雨nh t員ng gi医y ch泳ng nh壱n và ph亥n 
th逢荏ng 1.000.000 đ欝ng/sinh viên cho các sinh viên đ衣t danh hi羽u “Sinh viên 5 tぐt” 
c医p T雨nh. 

3. H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xét t員ng danh hi羽u 

A嘘i v噂i H欝 S挨 c医p A衣i h丑c, T雨nh và C医p Trung 姶挨ng 

- 02 b違n trích ngang thành tích cá nhân (theo mｄu 1- file excel), co囲  xa囲c nhâ 委n 
cu旭a Hô 委i Sinh viên nhà tr逢運ng có xác nh壱n c栄a A違ng 栄y ho員c Ban Gia囲m hiê 委u nha偉 
tr逢挨偉 ng. 

- 02 違nh (4x6) c栄a sinh viên và b違n m隠m 違nh chân dung g穎i qua đ鵜a ch雨 gmail; 02 
b違n báo cáo thành tích các minh ch泳ng c栄a cá nhân (theo mｄu 3), t壱p th吋 (theo mｄu 4) 
và 02 b違n photo minh ch泳ng các lo衣i (Ví d映: b違ng đi吋m, v<n b茨ng, b茨ng khen, gi医y 
khen, ch泳ng nh壱n – ghi chú, x院p th泳 t詠 theo t瑛ng tiêu chí ) 

- Công v<n đ隠 ngh鵜 c栄a Ban Ch医p hành H瓜i Sinh viên tr逢運ng có xác nh壱n c栄a 
Ban Giám hi羽u nhà tr逢運ng và Biên b違n c栄a H瓜i đ欝ng xét ch丑n. 

- M厩i h欝 s挨 đ逢嬰c đ詠ng trong 01 phong bì c泳ng cho t瑛ng cá nhân, t壱p th吋 

* H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xét t員ng danh hi羽u “Sinh viên 5 t嘘t” và t壱p th吋 “Sinh viên 5 
t嘘t” c医p t雨nh và Trung 逢挨ng g穎i v隠 Ban Thanh thi院u nhi tr逢運ng h丑c T雨nh đoàn, 
tr逢噂c ngày 15/11/2016. B医t k┻ tr逢運ng h嬰p nào h欝 s挨 thi院u các minh ch泳ng kèm 
theo ho員c g穎i h欝 s挨 ch壱m so th運i gian đ隠 ra s胤 không đ逢嬰c đ逢a vào danh sách xét 
ch丑n. 

A嘘i v噂i H欝 S挨 c医p A衣i h丑c và C医p tr逢運ng 
H欝 s挨 xét duy羽t Danh hi羽u sinh viên 5 t嘘t c医p tr逢運ng ph違i đ違m b違o chính xác, 

đ亥y đ栄 bao g欝m:  
- 01 b違n báo cáo thành tích cá nhân theo m磯u quy đ鵜nh (mｄu gぬi kèm- Trong 

file excel – mｄu 2) trong đó nêu rõ chi ti院t thành tích theo 5 tiêu chí c栄a cu瓜c v壱n 
đ瓜ng và các thành tích khác có xác nh壱n Liên Chi h瓜i và Liên Chi đoàn, và xác nh壱n 
c栄a Chi 曳y, Ban ch栄 nhi羽m Khoa; 

- 01 b違n photo các lo衣i: b違ng đi吋m, v<n b茨ng, b茨ng khen, gi医y khen, ch泳ng 
nh壱n có xác nh壱n c栄a các c医p b瓜 Aoàn, H瓜i, các t鰻 ch泳c c医p; làm minh ch泳ng cho 
t瑛ng tiêu chí t逢挨ng 泳ng, c映 th吋 nh逢 sau(ghi chú, x院p minh ch泳ng theo th泳 t詠 tiêu 
chí): 

+ A衣o đ泳c: Gi医y xác nh壱n đ衣t đi吋m rèn luy羽n t瑛 80 tr荏 lên do Phòng 
CT.HSSV xác nh壱n + Minh ch泳ng v隠 1 trong các tiêu chí đ衣t thêm quy đ鵜nh trong 
tiêu chu育n(b逸t bu瓜c). 



+ H丑c t壱p: Gi医y xác nh壱n đ衣t đi吋m t瑛 2,8 tr荏 lên trong n<m h丑c 2015 – 2016 
có xác nh壱n c栄a Phòng đào t衣o + Minh ch泳ng v隠 1 trong các tiêu chí đ衣t thêm quy 
đ鵜nh trong tiêu chu育n (b逸t bu瓜c) 

+ Th吋 l詠c: Có gi医y xác nh壱n v隠 01 trong 02 tiêu chí quy đ鵜nh t衣i tiêu chu育n; 
+ Tình Nguy羽n: B違ng li羽t kê các ho衣t đ瓜ng tình nguy羽n đư tham gia sao cho 

đ衣t 5 ngày tình nguy羽n tr荏 lên, có xác nh壱n c栄a Liên chi h瓜i + Minh ch泳ng v隠 1 
trong các tiêu chí đ衣t thêm quy đ鵜nh trong tiêu chu育n (b逸t bu瓜c). 

+ H瓜i nh壱p: Gi医y xác nh壱n đ衣t đi吋m ti院ng Anh C挨 s荏 (c栄a các n<m h丑c tr逢噂c) 
t瑛 2,5 đi吋m tr荏 lên + Minh ch泳ng v隠 1 trong các tiêu chí đ衣t thêm quy đ鵜nh trong 
tiêu chu育n (b逸t bu瓜c). 

- 01 違nh th飲 (4x6). 
- Các 違nh ho衣t đ瓜ng c壱n c違nh (n院u có). 
- Công v<n đ隠 ngh鵜 c栄a Liên Chi đoàn, Liên Chi h瓜i đ欝ng th運i có xác nh壱n c栄a Chi 

栄y, Ban ch栄 nhi羽m Khoa vào công v<n. 
- M厩i h欝 s挨 đ逢嬰c đ詠ng trong 01 túi bag cho t瑛ng cá nhân. 
H欝 s挨 sinh viên 5 t嘘t c医p tr逢運ng g穎i v隠 cho H瓜i đ欝ng xét ch丑n tr逢噂c ngày 

10/12/2016. VP Aoàn TN, H瓜i SV nhà tr逢運ng. 
Chú ý: Aあ đＶm bＶo tính tｆp thあ, không gây げn ào và xáo trじn công viうc cてa các Phòng, Khoa 
liên quan khi xin xác nhｆn cho các tiêu chí sinh viên 5 tぐt. (ví dつ, Phòng Aào tＴo đあ xác nhｆn 
bＶng điあm), đｚ nghお các Liên chi, các câu lＴc bじ tｆp hぢp danh sách các sinh viên đＴt danh 
hiうu sinh viên 5 tぐt theo chえ tiêu cてa Khoa mình rげi tiｘn hành làm viうc toàn bじ danh sách đó 
các Phòng, Khoa liên quan đあ xin xác nhｆn tｆp thあ. Nghiêm cＸm tình trＴng xin xác nhｆn 
theo kiあu cá nhân, sｖ gây phiｚn hà cho các Phòng, Khoa khi chとng nhｆn cho sinh viên 5 tぐt 

Ban chＸp hành Hじi sinh viên tr⇔ぜng đｚ nghお BCH các Chi đoàn, Chi hじi; Liên chi 
đoàn; Liên chi Hじi trong toàn tr⇔ぜng nghiêm túc thばc hiうn công v<n này. Mがi v⇔ずng mｈc, đｚ 
nghお gがi điうn vｚ sぐ điうn thoＴi 0982.486.995 hoｐc 0986661945 đあ đ⇔ぢc giＶi đáp. 

 
N挨i nh壱n: 
- AＶng てy(b/c) 
- HSV AHTN (b/c) 
- Liên chi Hじi, Chi hじi (t/h) 
- L⇔u VP HSV tr⇔ぜng 

TM. BAN CH遺P HẨNH 

CH曳 T卯CH 

(Aư kỦ) 
 

 

Bùi Tr丑ng Tài 
 
 
 
 


