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HƯỚNG DẪN
V/v xét công nhận Đoàn viên ưu tú
Năm học 2011 - 2012
Nhằm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo sự thống nhất và
thực hiện đồng bộ giữa các cấp bộ Đoàn trong quá trình xét công nhận Đoàn viên ưu tú, Ban
Thường vụ Đoàn trường ĐH CNTT hướng dẫn các Liên chi Đoàn, chi Đoàn trực thuộc về
việc thực hiện xét công nhận đoàn viên ưu tú năm học 2011 - 2012 như sau:
I. TIÊU CHUẨN:
Đoàn viên muốn được công nhận là đoàn viên ưu tú cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
- Đoàn viên ưu tú của năm hiện tại phải là đoàn viên xuất sắc của năm học trước liền
kề
- Xếp loại Đoàn viên năm học 2011 – 2012 phải đạt loại xuất sắc.
-

Về học tập và rèn luyện cần đạt các tiêu chuẩn sau:

Đối với sinh viên:
o Điểm học tập học kỳ gần nhất từ 7.0 trở lên, không nợ môn. Tích cực tham gia
các hoạt động Đoàn – Hội, điểm đánh giá xếp loại Đoàn viên năm học 2011 – 2012
từ 90 điểm trở lên.
Đối với Cán bộ trẻ
o Đối với cán bộ công tác trên 02 năm: Phải đạt từ lao động tiên tiến trở lên 2
năm liên tiếp gần nhất, và thỏa tiêu chí ở mục III.
o Đối với cán bộ công tác dưới 02 năm: Kết quả đánh giá thi đua gần nhất đạt
loại tiên tiến.
- Có nguyện vọng phấn đấu phát triển Đảng.
II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
Bước 1: Các chi Đoàn tổ chức phân tích chất lượng Đoàn viên định kì hàng năm.
Bước 2: LCĐ/chi Đoàn trực thuộc dựa trên kết quả phân tích chất lượng Đoàn viên từ
chi Đoàn, tổ chức hướng dẫn cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng, về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bài viết cần thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách
nhiệm của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
Bước 3: LCĐ/chi Đoàn trực thuộc tổng hợp danh sách đoàn viên tham gia viết bài và
gửi các bài cảm nhận cùng danh sách về VP Đoàn trường. Văn phòng Đoàn trường sẽ
chuyển cho chi bộ trực thuộc nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết.

Bước 4: Trên cơ sở đánh giá nhận thức của đoàn viên từ chi bộ trực thuộc thông qua
bài viết, Đoàn trường sẽ ra quyết định công nhận đoàn viên ưu tú 2012 và công bố trên web
site Đoàn – Hội.
Bước 5: BCH LCĐ/chi Đoàn trực thuộc có trách nhiệm thông báo kết quả cho từng
đoàn viên được công nhận đoàn viên ưu tú thông qua chi đoàn và cập nhật thông tin vào
danh sách đoàn viên ưu tú do LCĐ quản lý để tiến hành bồi dưỡng, theo dõi quá trình rèn
luyện của đoàn viên ưu tú nhằm thực hiện các bước tiếp theo của phát triển Đảng.
III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:
- Đối với những đoàn viên ưu tú của năm trước nhưng không được phân loại là đoàn
viên xuất sắc trong năm hiện tại thì không được bình chọn và công nhận là đoàn viên ưu
tú tiếp tục.
- LCĐ có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công tác thực hiện xét chọn ở cấp chi
đoàn.
- Các LCĐ/chi Đoàn trực thuộc phải nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình
trong việc tạo nguồn phát triển Đảng để việc thực hiện đạt hiệu quả và chất lượng.
- Đối với những chi Đoàn trực thuộc trực tiếp Đoàn trường thì làm công tác phát triển
Đảng trực tiếp với Đoàn trường.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
-

Hạn chót liên chi Đoàn gởi hồ sơ về văn phòng Đoàn trường: ngày 21/9/2012.

- Chậm nhất sau 1 tuần công bố quyết định công nhận đoàn viên ưu tú, LCĐ phải hoàn
tất việc thông báo kết quả đến từng đoàn viên ưu tú được công nhận và thực hiện cập
nhật vào danh sách LCĐ đang quản lý.
Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn thanh niên.
Vì vậy đề nghị các LCĐ, chi đoàn cần nghiêm túc thực hiện hướng dẫn này. Trong quá
thực hiện nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị nhanh chóng báo cáo về Ban Tổ chức –
Xây dựng Đoàn trường để kịp thời giải quyết.
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