
 

THÔNG BÁO 

Về việc xét chọn và đề nghị tuyên dƣơng, khen thƣởng 

Học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH ngày 17/03/2021 của Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, 

sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021; 

Căn cứ công văn số 528/TCGDNN-HSSV ngày 31/03/2021 của Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp về việc tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề 

nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021; 

Căn cứ công văn số 1569/LĐTBXH-GDNN ngày 06/04/2021 của Sở Lao động-

Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Quyết định số 339/QĐ- 

LĐTBXH ngày 17/03/2021 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội; 

Ban Giám hiệu nhà trƣờng thông báo về việc xét chọn và đề nghị tuyên dƣơng, 

khen thƣởng học sinh, sinh viên (HSSV) xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 nhƣ sau: 

I. Tiêu chuẩn xét chọn HSSV xuất sắc, tiêu biểu năm 2021: 

1. Tiêu chuẩn về học tập, nghiên cứu: 

a, Tiêu chí kết quả học tập: 

- HSSV có kết quả học tập năm học 2020-2021 xếp loại xuất sắc (từ 9.0 trở lên). 

- Đối với HSSV là ngƣời dân tộc thiểu số, kết quả học tập năm học 2020-2021 

xếp loại giỏi trở lên (từ 8.0 trở lên). 

- Đối với HSSV đạt giải thƣởng các kỳ thi cấp Quốc gia, khu vực, thế giới, kết 

quả học tập năm học 2020-2021 xếp loại đạt từ khá trở lên (từ 7.0 trở lên). 

b, Đạt một trong các tiêu chí sau: 

- Có đề tài nghiên cứu khoa học HSSV đạt giải nhất, nhì, ba cấp trƣờng trở lên. 

- Có bài tham luận tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp trƣờng trở lên. 

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

- Đạt giải thƣởng nhất, nhì, ba các kỳ thi liên quan đến nghiên cứu chuyên môn, 

tay nghề, khởi nghiệp, sáng tạo khoa học...cấp tỉnh/thành phố trở lên. 

2. Tiêu chuẩn về rèn luyện, đạo đức lối sống: 

a, Tiêu chí kết quả rèn luyện đạo đức: 

- Kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc hoặc 90 điểm trở lên (Tính trung bình đến 

thời điểm xét). 

- Chấp hành tốt chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nƣớc, các quy định, nội quy nơi cƣ trú và nơi học tập. 

BỘ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI 

Số: 23 /TB-CDS 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2021 



 

 

2 

- Không vi phạm đạo đức, pháp luật và các quy chế, nội quy nhà trƣờng, quy 

định của địa phƣơng, pháp luật nhà nƣớc. 

b, Đạt thêm các tiêu chí sau: 

- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện cấp 

trƣờng tổ chức trở lên. 

- Đạt giải nhất, nhì, ba một trong các cuộc thi: nâng cao nhận thức của HSSV về 

kiến thức pháp luật, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; học tập và làm theo tƣ tƣởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trƣờng trở lên. 

- Đạt giải nhất, nhì, ba các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ cấp 

tỉnh/thành phố trở lên. 

II. Hồ sơ bao gồm: 

- Báo cáo thành tích cá nhân HSSV (đánh máy, theo mẫu đính kèm); 

- Bảng điểm kết quả học tập, điểm rèn luyện năm học 2020-2021; 

- Bản sao công chứng các hình thức khen thƣởng (bằng khen, giấy khen...) giấy 

chứng nhận các tiêu chí trong học tập: giải đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong 

học tập; công trình nghiên cứu khoa học; sản phẩm đƣợc cấp bằng sáng chế, giấy phép 

xuất bản; giải thƣởng các kỳ thi cấp tỉnh/thành phố. 

- Bản sao công chứng các hình thức khen thƣởng (bằng khen, giấy khen,...) giấy 

chứng nhận các tiêu chí về đạo đức, lối sống; tham gia các hoạt động Đoàn-Hội và các 

hoạt động tình nguyện cấp trƣờng trở lên; giải thƣởng các kỳ thi kiến thức pháp luật, 

tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh từ cấp trƣờng trở lên; các giải thƣởng nhất, nhì, ba các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ cấp tỉnh trở lên. 

- 02 ảnh chân dung khổ 4x6 (Chụp không quá 03 tháng) và bản tự giới thiệu về 

bản thân, hoàn cảnh gia đình (theo mẫu đính kèm). 

- Bộ hồ sơ cá nhân nộp về phòng Công tác Sinh viên &QHĐN trƣớc ngày 

28/05/2021. 

Trên đây là thông báo về việc xét chọn và đề nghị tuyên dƣơng, khen thƣởng 

HSSV xuất sắc, tiêu biểu năm 2021. Ban Giám hiệu yêu cầu các Phòng, Khoa, Trung 

tâm hƣớng dẫn để sinh viên thực hiện thông báo này. 

 

Trân trọng. 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƢỞNG 

- Nhƣ trên;  

- Phòng/Khoa/TT(để thực hiện);                                                                         

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Lƣu: VT, CTSV&QHĐN. 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

(Đã ký) 

 

   Võ Thành Nghi Vũ 
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LỄ TUYÊN DƢƠNG HỌC SINH, SINH VIÊN 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHỒ SƠ 

ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN HỌC SINH, SINH VIÊN 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2021 

 

 

 

 

Họ và tên : ………………………… 

Ngày sinh: ……………………….. 

Khoa: …………………………………….. 

Trƣờng: Cao Đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Đồng Nai, tháng 05 năm 2021 
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BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

(Đề nghị xét học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021) 

 

1. Sơ lƣợc lý lịch:  

- Họ tên: …………..    Giới tính: ………. 

- Dân tộc: …………..    Tôn giáo: …………..  

- Ngày, tháng, năm sinh:  ..............................................................................  

- Địa chỉ: .......................................................................................................  

- Ngày vào Đoàn:  .........................................................................................  

- Ngày vào Đảng:  .........................................................................................  

- Số điện thoại:  .............................................................................................  

- Email:  .........................................................................................................  

- Ngành học:  .................................................................................................  

2. Thành tích đạt đƣợc: 

2.1. Khen thƣởng của cá nhân: (ghi rõ nội dung Bằng khen, giấy khen, 

huân huy chương các loại, cấp khen thưởng, năm nhận khen thưởng, thành tích 

trong các năm 2020, 2021) 

- Bằng khen  ..................................................................................................  

- Giấy khen  ...................................................................................................  

- Giấy chứng nhận  ........................................................................................  

2.2. Kết quả cụ thể: 

a. Về học tập. 

- Kết quả học tập xếp loại xuất sắc năm học 2020-2021 : ……. 

b. Về đạo đức lối sống. 

- Kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc: ………….. điểm. 

BỘ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI 
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- Không vi phạm đạo đức, pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà 

trƣờng, quy định của địa phƣơng, pháp luật của nhà nƣớc. 

 c. Thành tích nổi bật trong học tập. 

- Đạt Giải Nhất cuộc thi  ...............................................................................  

- Đạt Giải Nhì cuộc thi  .................................................................................   

- Thành tích trong hoạt động Đoàn – Hội  ....................................................  

- Tham gia tích cực câu lạc bộ ......................................................................  

d. Về các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng trong thực tiễn: 

(Sáng kiến, mô hình thuộc các lĩnh vực: ngành nghề đạo tạo; phát triển kinh tế; 

hoạt động xã hội; sáng kiến phục vụ đời sống,....) 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

NGƢỜI KHAI 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 
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BẢN GIỚI THIỆU 

Về bản thân và hoàn cảnh gia đình 

 

1. Giới thiệu bản thân: 

- Họ và tên: …………..     

- Ngày, tháng, năm sinh: ………….. 

- Số điện thoại: ………….. 

- Email: ………….. 

- Nơi ở hiện nay:  ..........................................................................................  

- Đang học tập tại trƣờng Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi. 

- Sinh viên/ học sinh năm thứ ........, chuyên ngành theo học  ........................  

- Bản thân có năng khiếu, điểm mạnh về nội dung, lĩnh vực gì? ...................  

 .........................................................................................................................  

- Các công trình nghiên cứu, sáng kiến đã thực hiện (Nếu có) ......................  

 .........................................................................................................................  

- Các hoạt động xã hội đã tham gia?................... ...........................................  

 .........................................................................................................................  

- Mục tiêu, định hƣơng sau khi tốt nghiệp?........................... .........................  

 .........................................................................................................................  

2. Giới thiệu hoàn cảnh gia đình:  

(Nêu chi tiết về hoàn cảnh gia đình: Nghề nghiệp bố mẹ; có bao nhiêu 

anh chị em; bố mẹ thường trú tại đâu; gia đình có thuộc diện chính sách gì; 

..........) 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

BỘ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

 

 

NGƢỜI VIẾT 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


