TỈNH ĐOÀN NAM ĐỊNH
BCH HUYỆN ĐOÀN HẢI HẬU

***
Số:01- HD/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hải Hậu, ngày 11 tháng 5 năm 2017

HƯỚNG DẪN
Công tác thi đua khen thưởng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường
học năm học 2016 – 2017.
------ Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam
khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003, sửa đổi bổ sung năm 2005; Căn
cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 của Chính phủ “Nghị định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP”, ngày 15/4/2010 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng;
- Căn cứ Hướng dẫn số 82 HD/TĐTN-VP ngày 24/4/2017 của Ban Thường vụ

Tỉnh Đoàn Nam Định về công tác thi đua khen thưởng khối Đoàn trường năm học 2016
– 2017, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hải Hậu hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
khối Đoàn trường năm 2016 - 2017, cụ thể như sau:
A. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ CHỈ TIÊU:
I. ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHEN :
1. Đối với tập thể :
Tặng bằng khen cho Đoàn các trường có thành tích xuất sắc trong công tác
Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016 – 2017.
2. Đối với cá nhân :
- Tặng bằng khen cho Bí thư ( hoặc Phó Bí thư ) Đoàn các trường được Trung
ương Đoàn khen thưởng.
- Tặng bằng khen cho Đoàn viên, thanh niên đạt giải cao trong các kỳ thi học
sinh giỏi, thi tay nghề quốc gia (từ giải nhì trở lên), quốc tế và tích cực tham gia công
tác Đoàn.
II. TỈNH ĐOÀN KHEN:
1. Đối với tập thể
Tặng bằng khen cho Ban Thường vụ Đoàn trường; Chi đoàn có thành tích xuất
sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016 – 2017.
- Mỗi đoàn trường được tặng bằng khen của tỉnh trở lên được đề nghị 02 Chi Đoàn.
2. Đối với cá nhân :
- Tặng bằng khen cho Bí thư (hoặc Phó Bí thư) Đoàn trường; Bí thư chi đoàn
các trường được tặng bằng khen của Tỉnh Đoàn trở lên.
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- Tặng Bằng khen cho Đoàn viên thanh niên đạt giải trong các kỳ thi học
sinh giỏi của tỉnh ( từ giải nhì trở lên), quốc gia (từ giả ba trở lên) và các cá nhân tích
cực tham gia công tác Đoàn.
III. HUYỆN ĐOÀN KHEN:
1. Đối với tập thể:
Tặng giấy khen cho Ban Thường vụ Đoàn trường; Chi đoàn có thành tích xuất
sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016 – 2017.
- Mỗi đoàn trường được tặng giấy khen của huyện trở lên được đề nghị 02 Chi Đoàn.
2. Đối với cá nhân :
- Tặng giấy khen cho Bí thư (hoặc Phó Bí thư) Đoàn trường; Bí thư chi đoàn
các trường được tặng giấy khen của huyện Đoàn trở lên.
- Tặng giấy khen cho Đoàn viên thanh niên đạt giải trong các kỳ thi học sinh
giỏi của tỉnh, quốc gia (từ giải khuyến khích trở nên) và các cá nhân tích cực tham gia
công tác Đoàn.
B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
Đoàn các trường căn cứ Hướng dẫn khen thưởng, xét chọn những tập thể, cá
nhân xuất sắc đề nghị khen thưởng đảm bảo tiêu chuẩn và chỉ tiêu quy định.
* Lưu ý: Các hồ sơ không đảm bảo tiêu chuẩn, vượt chỉ tiêu thì không tham
gia xét duyệt khen thưởng cấp khác. Đối với các cá nhân tích cực tham gia công tác
Đoàn và phong trào thanh niên, mỗi đơn vị lựa chọn không quá 2 đối tượng.
* Lập hồ sơ khen thưởng gồm:
- Tờ trình khen thưởng (có xác nhận của Chi bộ Đảng hoặc Ban Giám hiệu).
- Báo cáo thành tích đối với tập thể; cá nhân năm học 2016 – 2017 (có xác
nhận của Chi bộ Đảng hoặc Ban giám hiệu nhà trường).
- Danh sách trích ngang tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, có tóm tắt thành
tích của từng đối tượng.
- Đối với các hình thức khen thưởng là Bằng khenTW Đoàn của tập thể và cá
nhân, hồ sơ lập thành 03 bản; Bằng khen của Tỉnh đoàn lập thành 02 bản, Giấy khen
của Huyện đoàn lập thành 01 bản, đóng thành quyển.
- Đối với các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi theo tiêu chuẩn, trong hồ sơ đề
nghị khen thưởng photo Giấy chứng nhận có công chứng kèm theo.
* Các đơn vị gửi hồ sơ xét duyệt bằng văn bản về Văn phòng Huyện đoàn trước
ngày 29/5/2017 (qua đồng chí Nguyễn Thành Thái cán bộ Huyện đoàn – điện thoại:
0987.067.093) và qua Email: bchuyendoanhaihau.vn@gmail.com
- Hồ sơ khen thưởng phải đầy đủ, không xét duyệt với những tập thể, cá nhân
không có báo cáo hoặc báo cáo sơ sài và trong trích ngang không trích thành tích.
- Hội đồng thi đua khen thưởng chỉ đánh giá thi đua và khen thưởng đối với
các đơn vị đã hoàn thành đoàn phí năm học.
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Căn cứ nội dung Hướng dẫn trên. Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị đoàn
các trường triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có điểm nào chưa rõ liên hệ
trực tiếp Đồng chí Bùi Thanh Hải, điện thoại 0968.862.814./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ
Nơi nhận:
- Đoàn các trường (để T/h).
- Lưu VPHĐ.
(Đã ký)

Mai Thanh Tùng

