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Số: 19-HD/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
     

 

Lý Nhân, ngày 16 tháng 12 năm 2019 
 

 

HƢỚNG DẪN 
 Công tác đăng ký Thi đua, Khen thƣởng khối Đoàn, Đội trƣờng học 

 năm học 2019 - 2020 
_________ 

 

Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết định số 109-QĐ/TWĐTN-VP ngày 15/8/2018 của Ban 

Thường vụ Trung ương Đoàn; Quyết định số 20-QĐ/HĐĐTW ngày 03/8/2015 

của Hội đồng Đội Trung ương về việc Ban hành quy chế thi đua khen thưởng 

của Đội TNTP Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 529-CV/TĐTN-TTNTH ngày 

11/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam về việc điều chỉnh một số 

nội dung trong hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng khối Đoàn, Đội 

trường học giai đoạn 2018 - 2022. Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội 

huyện hướng dẫn công tác đăng ký Thi đua, Khen thưởng khối Đoàn, Đội trường 

học, năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau: 

I. ĐỀ NGHỊ BCH TRUNG ƢƠNG ĐOÀN TẶNG BẰNG KHEN 

1. Tiêu chuẩn: 

- Tập thể:  

+ Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, 

công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học, có mô hình mới, cách làm hay 

trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.  

+ Đã được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen 01 năm liền kề trước 

năm Đề nghị khen thưởng. (Photo Bằng khen đóng ở cuối báo cáo thành tích) 

 - Cá nhân:  

 + Có thành tích xuất sắc góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học của trường đạt nhiều 

chuyển biến tích cực.  

 + Đã được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen 01 năm liền kề trước 

năm Đề nghị khen thưởng. (Photo Bằng khen đóng ở cuối báo cáo thành tích) 

* Lƣu ý:  

 - Đối với cá nhân là người đứng đầu đơn vị; đơn vị phải được khen thưởng 

thì cá nhân mới được khen thưởng ở cùng cấp. 
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 - Không đề nghị khen thưởng đối với chi đoàn lớp học, đoàn viên học sinh 

và chi đội, đội viên. 

2. Số lƣợng 

a. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trƣờng học 

* Tập thể: 02 đơn vị 

* Cá nhân: 02 đồng chí 

b. Công tác Đội và phong trào thanh niên trƣờng học 

* Tập thể: 05 Liên đội 

* Cá nhân: 03 cá nhân 

II. ĐỀ NGHỊ BCH TỈNH ĐOÀN TẶNG BẰNG KHEN 

1. Tiêu chuẩn: 

* Tập thể:  

+ Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, 

công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học.  

+ Đã được BCH Huyện đoàn tặng Giấy khen 01 năm liền kề trước năm đề 

nghị khen thưởng. (Photo Giấy khen đóng ở cuối báo cáo thành tích) 

* Cá nhân:  

+ Tích cực tham gia các hoạt động, có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học. 

 + Đã được BCH Huyện đoàn tặng Giấy khen 01 năm liền kề trước năm đề 

nghị khen thưởng. (Photo Giấy khen đóng ở cuối báo cáo thành tích) 

 * Lƣu ý:  

 - Đối với cá nhân là người đứng đầu đơn vị; đơn vị phải được khen thưởng 

thì cá nhân mới được khen thưởng ở cùng cấp. 

 - Không đề nghị khen thưởng đối với chi đoàn lớp học, đoàn viên học sinh 

và chi đội, đội viên. 

 2. Số lƣợng 

a. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trƣờng học 

* Tập thể: 04 đơn vị 

* Cá nhân: 05 đồng chí 

b. Công tác Đội và phong trào thiến nhi trƣờng học 

* Tập thể: 05 Liên đội 

* Cá nhân: 05 cá nhân 
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 III. ĐỀ NGHỊ BCH HUYỆN ĐOÀN TẶNG GIẤY KHEN 

1. Tiêu chuẩn: 

 * Tập thể:  

+ Có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác 

Đội và phong trào thiếu nhi trường học.  

* Cá nhân:  

+ Tích cực tham gia các hoạt động, có thành tích tốt trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học.  

 * Lƣu ý:  

 - Đối với cá nhân là người đứng đầu đơn vị; đơn vị phải được khen thưởng 

thì cá nhân mới được khen thưởng ở cùng cấp. 

 - Không đề nghị khen thưởng đối với chi đoàn lớp học, đoàn viên học sinh 

và chi đội, đội viên. 

  2. Số lƣợng 

a. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trƣờng học 

* Tập thể: 03 đơn vị 

* Cá nhân: 03 đồng chí 

b. Công tác Đội và phong trào thanh niên trƣờng học 

* Tập thể: 05 Liên đội 

* Cá nhân: 05 cá nhân 

 IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, QUY TRÌNH XÉT ĐỀ NGHỊ VÀ NỘP 

HỒ SƠ THI ĐUA, KHEN THƢỞNG. 

1. Thời gian đăng ký thi đua, khen thƣởng 

- Các đơn vị căn cứ vào quy định của hướng dẫn này, thành tích đã đạt 

được của đơn vị những năm học trước để đăng ký thi đua cho phù hợp, nộp danh 

sách đăng ký thi đua và đăng ký mô hình năm học 2019-2020 về Ban Thường vụ 

Huyện đoàn qua mail Huyendoanlynhan@gmail.com trước 10h00’ ngày 

18/12/2019 và gửi bằng văn bản có xác nhân BGH nhà trường trước ngày 

20/12/2019 (Có mẫu đính kèm) 

Lưu ý: Các đơn vị không gửi danh sách đăng ký thi đua, đăng ký mô hình 

theo thời gian quy định, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ không tiếp nhận thêm và 

sẽ không xét thi đua trong năm học, khi nộp đăng ký thi đua sẽ ký nhận với cơ 

quan Huyện đoàn. Sau khi tổng hợp danh sách BTV Huyện đoàn sẽ gửi Phòng 

GD&ĐT để thông báo tới các Liên đội. 

mailto:Huyendoanlynhan@gmail.com
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2. Quy trình xét đề nghị, nộp hồ sơ thi đua, khen thƣởng 

Căn cứ đăng ký thi đua, khen thưởng của các Liên đội, hướng dẫn thi đua 

khen thưởng của các cấp, xét thành tích trong năm học của các Liên đội. BTV 

Huyện đoàn sẽ phối hợp với Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện bình xét và quyết 

định danh sách các đơn vị. Sau khi bình xét BTV Huyện đoàn sẽ ban hành 

hướng dẫn làm hồ sơ khen thưởng tới các đơn vị. 

Hướng dẫn này thay thế cho Hướng dẫn số 16-HD/ĐTN ngày 16/10/2019 

của BTV Huyện đoàn.Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện yêu 

cầu BTV Đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX, các Liên đội trong toàn 

huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (P/h chỉ đạo); 
- Đoàn các trường THPT, 

TTGDNN-GDTX và các Liên đội 

trong huyện; 

- Lưu HĐ. 

  

 
                                                     Phó Chủ tịch Hội đồng đội huyện 

 

 


