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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
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HƯỚNG DẪN
bình chọn, giới thiệu thanh niên tiêu biểu đề nghị xét
trao giải thưởng Lương Định Của năm 2017
----------Thực hiện hướng dẫn số 85-HD/TĐTN-TNNT,CN&ĐT ngày 08/06/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “Về việc bình chọn, giới thiệu thanh niên tiêu
biểu đề nghị xét trao giải thưởng Lương Định Của năm 2017”; Ban thường vụ
Huyện Đoàn Hải Hậu xây dựng hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Lương Định
Của lần thứ XII, năm 2017 như sau:
1. Tiêu chuẩn
1.1. Tiêu chuẩn chung:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt chủ
trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng
đồng và các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức; có đóng góp xứng
đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; có uy tín và ảnh hưởng
tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.
- Đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển
ngành nghề nông thôn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, bảo
vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; được tổ chức Đoàn hoặc ngành
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn giới thiệu.
1.2. Tiêu chuẩn cụ thể:
- Đối với thanh niên nông thôn trực tiếp sản xuất nông nghiệp:
+ Có những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng vào sản xuất, kinh
doanh, bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả kinh tế cao hoặc đạt giải cao trong
các cuộc thi về nông nghiệp, nông thôn cấp toàn quốc hoặc quốc tế.
+ Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới tạo ra khối lượng
sản phẩm nhiều với chất lượng cao và giá thành hợp lý.
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+ Giúp nhiều thanh niên có việc làm và tăng thu nhập, tích cực tham gia
xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
- Đối với thanh niên là chủ doanh nghiệp ở nông thôn như: doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ nông sản, chủ làng nghề, chủ tàu khai thác thủy sản, Tổ hợp
tác và hợp tác xã thanh niên, chủ các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản; chủ
trang trại…
+ Có sáng tạo, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong quản lý sản xuất
kinh doanh, bảo vệ môi trường; tổ chức quản lý điều hành doanh nghiệp mang
lại lợi nhuận cao và góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn.
+ Tích cực tham gia liên kết “Bốn nhà”, gồm: Nhà nông, Nhà nước, Nhà
khoa học, Nhà doanh nghiệp, hỗ trợ các gia đình trẻ, các cơ sở sản xuất, kinh
doanh trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.
+ Giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều thanh niên địa phương.
- Đối với thanh niên trực tiếp điều hành câu lạc bộ thanh niên, các mô hình
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, phát triển ngành nghề, xây dựng
nông thôn mới:
+ Khẳng định vai trò nòng cốt trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua
câu lạc bộ khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư và tham gia bảo
vệ môi trường nông thôn.
+ Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển cơ sở chế biến nông lâm sản sau
thu hoạch hoặc phát triển các làng nghề truyền thống, nghề mới, hợp tác xã
thanh niên góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm ổn định cho thanh
niên ở nông thôn.
+ Có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và quản lý điều hành các mô
hình phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Làng thanh niên lập nghiệp, Làng
ngư nghiệp thanh niên, Làng thanh niên biên giới… và các chương trình, dự án
tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn.
2. Hồ sơ thanh niên tiêu biểu, gồm:
- Tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn cơ sở.
- Danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích thanh niên tiêu biểu đề nghị xét
tặng giải thưởng.
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- Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu gửi kèm) được bình xét, có xác
nhận của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi thanh niên đang sinh sống,
photo giấy chứng nhận hoặc các văn bản được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
công nhận.
- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 (nền trắng, mặc áo Thanh niên Việt Nam). Gửi
kèm 5-7 ảnh màu: ảnh trang trại, mô hình sản xuất có hình ảnh cá nhân, ảnh
tham gia hoạt động Đoàn, Hội, tập thể mình tham gia …
- Đĩa VCD (nếu có) để minh họa những ý tưởng sáng tạo đã đạt giải trong
các cuộc thi về nông nghiệp nông thôn khu vực, toàn quốc và quốc tế; hình ảnh
trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, hình ảnh hoạt động của cá nhân.
3. Thời hạn gửi Hồ sơ:
Hồ sơ xét tặng Giải thưởng Lương Định Của gửi về Ban Thường vụ Huyện
đoàn (qua Văn phòng Huyện đoàn) chậm nhất vào ngày 30/6/2017 (thứ Sáu).
Các ý kiến thắc mắc đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thành Thái, số điện
thoại: 0987.067.093.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

- BTV Đoàn xã, thị trấn ;
- Lưu Văn phòng.

(Đã ký)

Vũ Việt Dương

