HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
___
Số: 02 /HD-HSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2021

HƯỚNG DẪN
V/v tổ chức bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp
năm 2021
_____
Nhằm bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm 2021, Ban Thư ký
Hội Sinh viên Trường hướng dẫn việc tổ chức bình chọn, tuyên dương danh hiệu với
các nội dung sau:
1. Thời gian tuyên dương Sinh viên 5 tốt các cấp:
Trên cơ sở quyết định /QĐ-HSV ngày 24/9/2021 về việc ban hành quy định tiêu
chí xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; qua
quá trình triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” và tổ chức lễ tuyên dương Sinh viên 5
tốt các cấp; Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường thống nhất thời gian diễn ra như sau:
* Cấp Chi hội: tổ chức tuyên dương từ ngày 11/10/2021 – 31/10/2021 (Linh
động cho các cơ sở Hội không chủ động được thời gian tuyên dương, khuyến khích kết
hợp với Đại hội Chi hội).
* Cấp Liên Chi hội: tổ chức lễ tuyên dương từ ngày 01/11/2021 – 21/11/2021.
- Có kế hoạch, phương án tổ chức lễ tuyên dương theo đúng quy trình của Hội
Sinh viên Trường; đảm bảo về số lượng, thành phần sinh viên tham gia trong Lễ Tuyên
dương và phản hồi về email Ban Hỗ trợ Hội Sinh viên Trường
(banhotro.uel@gmail.com).
- Các đơn vị gửi văn bản chính thức và file sau về Hội Sinh viên Trường qua
email Ban Hỗ trợ để thông tin chậm nhất 17h00 ngày 31/10/2021:
+ Danh sách đề cử SV5T cấp Trường (theo mẫu BIEUMAUSV5T);
+ Danh sách tổng hợp thành tích SV5T cấp Khoa (theo mẫu MAU1);
+ Văn bản ban hành tiêu chí Sinh viên 5 tốt các cấp của cơ sở;
+ Bộ hồ sơ đối với danh hiệu tập thể SV5T (nếu có).
- Mỗi sinh viên xét chọn Sinh viên 5 tốt (từ cấp Chi hội trở lên) phải điền đầy
đủ thông tin vào form tổng hợp sau: https://forms.gle/wFoFLxUE7xi4p2kd8. Hội Sinh
viên Trường sẽ không công nhận Danh hiệu đối với những Sinh viên không kê khai
thành tích tại form online.
- Mỗi sinh viên xét chọn Sinh viên 5 tốt cấp Trường phải tải đầy đủ các file
minh chứng qua đường link sau: https://bom.to/pCjy3u

1

Lưu ý: Sinh viên tạo folder cá nhân với cú pháp: Họ tên _ MSSV trong folder
của khoa mình. Trong folder cá nhân tiếp tục tạo 05 folder tương ứng với 05 tiêu chí
của Sinh viên 5 tốt. Sau đó sinh viên tải đầy đủ các file minh chứng vào từng tiêu chí.
- Cơ sở vật chất phục vụ cho Lễ Tuyên dương và Ngày hội Sinh viên 5 tốt (nếu
có) và các chương trình liên quan đến phong trào Sinh viên 5 tốt của các cơ sở Hội các
đơn vị vui lòng liên hệ theo đúng quy trình.
* Cấp Trường: tổ chức Lễ Tuyên dương vào tháng 12/2021.
* Cấp Đại học Quốc gia, Thành phố, Trung ương: có hướng dẫn cụ thể sau.
2. Phương án tổ chức và xét chọn hồ sơ Sinh viên 5 tốt cấp Trường:
- Các đơn vị hoàn thành hồ sơ Sinh viên 5 tốt cấp Khoa trước khi tổ chức lễ
tuyên dương; Lưu và báo cáo khi cần thiết.
- Các đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ quy định của hướng dẫn này và các văn bản
khác có liên quan. Bất kỳ trường hợp nào thiếu hoặc không đúng quy định so với
yêu cầu đều sẽ không được công nhận và đưa vào danh sách xét sinh viên 5 tốt.
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào lớn của Hội Sinh viên cả nước nói
chung và của Hội Sinh viên Trường nói riêng, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đề
nghị cơ sở Hội các cấp tiến hành công tác bình chọn, tuyên dương đảm bảo tiêu chuẩn,
quy trình, hình thức và có giải pháp phát huy “Sinh viên 5 tốt” trong và sau tuyên
dương.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Hội Sinh viên Trường;
- Cơ sở Hội trực thuộc;
- Lưu VP.

Ngô Trọng Nguyễn
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