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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Mục đích Giải thưởng 

 Giải thƣởng Sao Tháng Giêng là phần thƣởng cao quý của Ban Chấp hành 

Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Quảng Bình đƣợc xét duyệt hàng năm và 

công bố công khai trên các phƣơng tiện truyền thông của trƣờng.  

Mục đích của Giải thƣởng: 

1.1. Tuyên dƣơng, khen thƣởng sinh viên là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ 

Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện trong công tác Hội 

và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trƣờng. 

1.2. Vận động sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện về tinh thần, vật chất của các 

cơ quan, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội và các cá nhân đối với sinh viên. 

1.3. Góp phần động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ Hội Sinh vên, cán bộ Đoàn 

thanh niên là sinh viên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập và nhân 

rộng gƣơng ngƣời tốt, việc tốt trong sinh viên Việt Nam. 

Điều 2. Cơ quan thường trực Giải thưởng 

Đơn vị Thƣờng trực của Giải thƣởng là Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam 

trƣờng Đại học Quảng có nhiệm vụ: 

2.1. Hƣớng dẫn các Liên chi hội - Liên chi đoàn xem xét, giới thiệu sinh 

viên đủ tiêu chuẩn đề nghị xét, trao Giải thƣởng. 

2.2. Tổng hợp danh sách đề nghị của các Liên chi hội -Liên chi đoàn gửi lên, 

thành lập Hội đồng xét trao Giải thƣởng 

2.3. Kinh phí tổ chức và Giải thƣởng do Hội Sinh viên đảm nhiệm bằng 

nguồn kinh phí hằng năm và huy động nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể và 

tổ chức xã hội. 
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Chương II 

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN GIẢI THƯỞNG 

Điều 3. Đối tượng Giải thưởng 

Giải thƣởng Sao Tháng Giêng đƣợc trao cho sinh viên là Chi hội trƣởng chi 

hội sinh viên, Bí thƣ chi đoàn trở lên. 

Điều 4: Tiêu chuẩn Giải thưởng: 

4.1. Tiêu chuẩn về học tập 

Có điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 3.0/4 trở lên (tính theo 

đào tạo theo học chế tín chỉ) và không có điểm tổng kết học phần nào đạt điểm F. 

4.2. Tiêu chuẩn về rèn luyện 

- Điểm rèn luyện đạt loại tốt (từ 80 - 100 điểm) trên thang điểm 100 theo 

quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo.  

- Có ít nhất 01 năm làm cán bộ Liên chi hội, Liên chi đoàn đang giữ chức vụ 

từ Bí thƣ chi đoàn, Chi hội trƣởng chi hội sinh viên trở lên.  

- Có đóng góp trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên. 

 4.3. Tiêu chuẩn ưu tiên  

 Đạt từ 01 tiêu chuẩn trở lên trong các tiêu chuẩn sau sẽ đƣợc ƣu tiên khi xét 

danh hiệu:  

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc nhƣ dũng cảm, lập công xuất sắc trong 

bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, dũng cảm bảo vệ, cứu ngƣời, tài sản của 

công dân, của Nhà nƣớc. 

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

hoặc đƣợc các giải thƣởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên. 

- Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải từ cấp cấp 

tỉnh, thành phố trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ƣơng, các tổ chức 

khoa học, xã hội. 

- Tham gia và đạt giải các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp 

hội ngành nghề, các trƣờng đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức. 

- Có bài viết đƣợc đăng trên các tạp chí khoa học. 

- Tham gia và đạt giải Hội thi “Sinh viên sáng tạo” hoặc Giải thƣởng 

“Sinh viên nghiên cứu khoa học”, hoặc Giải thƣởng “Khoa học trẻ QBU”. 

- Là thành viên các đội tuyển tham gia thi Olympic các môn học từ cấp 

khoa trở lên.  
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- Có bài viết, tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với 

chuyên ngành mà sinh viên theo học. 

- Tham gia sinh hoạt thƣờng xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật 

hoặc nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia các phong trào hiến máu nhân đạo, các đợi tình nguyện, tiếp 

sức mùa thi, đạt giải thƣởng các hội thi cán bộ Đoàn, Hội, … 

      Chương III 

 HÌNH THỨC, QUY TRÌNH XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG 

Điều 5. Hình thức Giải thưởng 

Giải thƣởng Sao Tháng Giêng gồm: 

- Giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trƣờng Đại học Quảng 

Bình. 

- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trƣờng Đại học Quảng Bình 

- Phần thƣởng bằng tiền mặt  

Ngoài ra, Hội Sinh viên căn cứ điều kiện cụ thể, bổ sung các hình thức khen 

thƣởng khác để động viên sinh viên. 

Điều 6. Quy trình và hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng 

6.1. Quy trình xét trao Giải thưởng 

- Căn cứ tiêu chuẩn Giải thƣởng tại Điều 4 của Quy chế này, hàng năm, mỗi 

Chi hội - Chi đoàn đề cử tối đa 02 hồ sơ. 

- Trên cơ sở đề cử của các Chi hội, Chi đoàn, Hội Sinh viên trƣờng Đại học 

Quảng Bình, xem xét, quyết định và công bố danh sách sinh viên đạt Giải 

thƣởng. 

6.2. Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng 

-  01 bản Báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu quy định và 01 ảnh (4x6) của 

sinh viên; trong đó báo cáo nêu rõ thành tích học tập, những đóng góp, thành tích 

trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên có xác nhận 

của Liên Chi hội Khoa. 

- Photo gửi kèm các minh chứng văn bằng, giấy khen, chứng nhận. 

- Công văn đề nghị cấp Khoa. 

- Các tài liệu đƣợc đựng trong túi hồ sơ học sinh sinh viên 

Điều 7. Hội đồng xét trao Giải thưởng 

- Chủ tịch Hội Sinh viên trƣờng Đại học Quảng Bình - Chủ tịch Hội đồng. 

- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Quảng Bình - Phó 

Chủ tịch Hội đồng. 



 4 

- Thành viên Hội đồng gồm các đồng chí là Ủy viên Ban Thƣ ký Hội Sinh 

viên Việt Nam trƣờng Đại học Quảng Bình và một số cá nhân theo Quyết định 

của Chủ tịch Hội đồng. 

- Hội đồng xét trao Giải thƣởng sẽ căn cứ tình hình thực tế để quyết định số 

lƣợng giải thƣởng đƣợc trao theo tình hình thực tiễn. 

Điều 8. Trao Giải thưởng 

 Trung ƣơng Hội Sinh viên Trƣờng Đại học Quảng Bình tổ chức trao Giải 

thƣởng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên 

Việt Nam (9/1) hàng năm. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điểm nào cần bổ sung, điều chỉnh 

hoặc sửa đổi, Thƣờng trực của Giải thƣởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trình 

Ban Thƣ ký Hội Sinh viên xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, BGH Nhà trƣờng (để báo cáo); 

- Trung ƣơng Hội Sinh viên (để báo cáo); 

- Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng (để báo cáo); 

- Ban Kiểm tra Hội (để thực hiện và giám sát); 

- Các Liên Chi hội, Chi hội (để thực hiện); 

- Các CLB, Đội, nhóm (để thực hiện); 

- Các đồng chí UVBCH (để thực hiện); 

- Lƣu VPH. 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trương Quang Hùng 

 

 

 


