HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TỈNH PHÚ YÊN

***

Phú Yên, ngày 17 tháng 12 năm 2017

Số: 02/TB-HSV

THÔNG BÁO
Khen thưởng sinh viên Phú Yên tiêu biểu năm học 2016 - 2017
--------------------------Thực hiện thông báo số 39/TB-HSV ngày 17/11/2017 của Hội Sinh viên tỉnh Phú
Yên về Khen thưởng sinh viên Phú Yên tiêu biểu năm học 2016 - 2017, Ban Thư ký Hội
Sinh viên trường triển khai thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng sinh viên tỉnh
Phú Yên tiêu biểu năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:
I. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG
Tiêu chuẩn cơ bản để xét là điểm trung bình học tập năm học 2016-2017: sau
đây gọi tắt là "điểm học tập" tính theo hệ 10. Sinh viên học tín chỉ thì chuyển đổi
bảng điểm hệ 4,0 sang bảng điểm hệ 10.
Sinh viên là người Phú Yên, đang theo học tại trường, hệ Cao đẳng (chính quy
và liên thông), trong năm học 2016-2017 (kết quả tính từ tháng 7/2016 đến tháng
8/2017) đạt một trong các thành tích sau:
1. Có thành tích xuất sắc trong học tập
- Điểm học tập đạt từ 8,3 trở lên;
- Hoặc có thành tích khác nhưng chưa đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn (mục
2,3,4 của phần I) thì điểm học tập đạt từ 8,0 trở lên.
2. Có thành tích xuất sắc vượt khó học giỏi
- Điểm học tập đạt từ 8.0 trở lên.
- Thuộc ít nhất một trong các diện sau: là người đồng bào dân tộc thiểu số; gia
đình thuộc diện hộ nghèo có mã số, hộ cận nghèo; mồ côi cha và mẹ; con thương binh,
bệnh binh, liệt sĩ.
3. Có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học
- Đạt giải trong các hội thi Olympic, nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương, cấp Bộ, ngành trong lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu khoa học
trong năm học 2016 - 2017 và có điểm học tập đạt từ 7,5 trở lên.
- Hoặc đạt từ giải Ba trở lên trong các hội thi Olympic, nghiên cứu khoa học
cấp trường (Đại học); Điểm trung bình học tập đạt từ 7,8 trở lên.
4. Có thành tích xuất sắc trong hoạt động
- Điểm trung bình học tập đạt từ 7,8 trở lên.
- Đạt một trong các điều kiện sau:
+ Là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường, hoặc Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh
viên trường trở lên.
+ Được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Bộ, ngành Trung
ương trở lên về thành tích hoạt động.
+ Giữ nhiệm vụ Trưởng, Phó Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố hoặc tham gia Ban
Liên lạc đồng hương sinh viên Phú Yên từ đủ 02 năm trở lên, có đóng góp xuất sắc cho

hoạt động của Ban Liên lạc tại các tỉnh, thành phố, được tập thể Ban Liên lạc tín nhiệm,
đề nghị.
II. HỒ SƠ XÉT KHEN THƯỞNG
Sinh viên đạt một trong các tiêu chuẩn tại mục I gửi hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy
về Văn phòng Đoàn – Hội trường.
1. Hồ sơ điện tử:
- File Báo cáo thành tích đã điền đầy đủ thông tin (theo mẫu đính kèm).
- 02 file ảnh: chân dung và hoạt động.
2. Hồ sơ giấy gồm:
- Báo cáo thành tích (in file trong hồ sơ điện tử và ký xác nhận, dán ảnh).
- Bảng điểm có xác nhận của trường (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).
- Bản sao thẻ sinh viên và CMND của sinh viên (không cần công chứng).
- Các giấy tờ ưu tiên khác của sinh viên (nếu có):
+ Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen đối với những sinh viên đạt giải
trong các cuộc thi Olympic, nghiên cứu khoa học (bản sao không cần công chứng).
+ Giấy xác nhận đang giữ các vị trí trong tổ chức Đoàn - Hội tại trường, Bằng
khen, Giấy khen, Giấy Chứng nhận, Thẻ chiến sĩ Tình nguyện, Thẻ hiến máu nhân đạo
(bản sao không cần công chứng).
+ Giấy chứng nhận hộ nghèo có mã số, hộ cận nghèo; Giấy xác nhận mồ côi
cha, mẹ; Giấy xác nhận con thương binh, liệt sĩ,… (bản gốc hoặc bản sao có công
chứng).
+ Báo cáo thành tích quá trình tham gia hoạt động trong Ban Liên lạc đồng
hương Sinh viên Phú Yên (có xác nhận của Ban Liên lạc).
3. Thời hạn, địa chỉ nhận hồ sơ:
- Các file hồ sơ điện tử gửi về e-mail: hoisinhvien.tic@gmail.com. Tiêu đề email: [Họ và tên – lớp]
- Hồ sơ giấy gửi về Văn phòng Đoàn - Hội nhà trường tại Khu Ký túc xá cơ sở
1 hoặc liên hệ trực tiếp thầy Tú tại Phòng Quản lý Đào tạo (sô ĐT: 0918857498)
- Thời hạn nhận hồ sơ: đến 09h00’ ngày 23/12/2017.
Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các Liên chi Đoàn – Liên chi Hội
khẩn trương triển khai thông tin rộng rãi đến sinh viên trường.
TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lê Đăng Tú
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khi in thì
dán ảnh
(4 X 6)
vị trí này

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị khen thưởng sinh viên Phú Yên tiêu biểu
năm học 2016 - 2017
Kính gửi: Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên.
Loại thành tích đề nghị khen thưởng:

……………………………………………………………………………
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
1. Họ và tên .............................................................................. 2. Giới tính: .....…….
3. Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................4. Dân tộc:………….
5. Sinh viên trường: .....................................................................................................
Khoa: ......................................................................Lớp: ...................................
Khóa học: 20...... - 20 .................................... Mã số sinh viên: ........................
6. Điểm trung bình học tập năm học 2016 - 2017: .....................................................
7. Địa chỉ tại Phú Yên: ................................................................................................
.....................................................................................................................................
8. Địa chỉ ở hiện tại: ...................................................................................................
...................................................................................... Điện thoại:………………….
E-mail : .............................................................. (Mọi thông tin HSV tỉnh sẽ liên hệ qua e-mail)
Link Facebook (nếu có)...............................................................................................
9. Thành tích tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội Sinh viên trường phát động
hoặc ngoài xã hội (bằng khen, giấy chứng nhận – nếu có): .....................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
10.  Hội viên Hội Sinh viên

 Đoàn viên

 Đảng viên

11. liệt kê các khoản chi phí trong một năm học:
 Học phí: ......................................................................................... VNĐ/ năm học
Dụng cụ học tập ...................................................................................... VND/tháng,
Nhà trọ: ……………. VNĐ/tháng:

 phòng trọ

Đi lại: ……………… VNĐ/tháng:

 Xe máy
1

 KTX

 Nhà người thân

 Xe đạp

 Xe buýt

Sinh họat khác: ......................................................................................... VND/tháng
II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH:
12. Họ và tên cha: .................................................................. Năm sinh: ……………
Nghề nghiệp: .....................................................................................................
Nơi làm việc: ..................................................... Điện thoại:………………….
13. Họ và tên mẹ:................................................................... Năm sinh: ……………
Nghề nghiệp: .....................................................................................................
Nơi làm việc: ..................................................... Điện thoại:………………….
14. Anh, chị em ruột:
Họ tên

Sinh
năm

Nghề nghiệp

Nơi làm việc / học tập

15. Trình bày thêm về hoàn cảnh (nếu có):.................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
…………., ngày…… tháng …… năm 2017
NGƯỜI BÁO CÁO
(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………..
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