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THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 154/KH-ĐTN Tp. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 5 năm 2022   

KẾ HOẠCH 

V/v tổ chức xét trao Giải thưởng “Giảng viên trẻ tiêu biểu” và  

“Viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” cấp trường - năm 2021 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

− Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài 

chính – Marekting nhiệm kỳ XII (2022 – 2024); 

− Tuyên dương các điển hình giảng viên, cán bộ viên chức trẻ trường Đại học Tài chính - 

Marketing tham gia tích cực các hoạt động phong trào, có tinh thần trách nhiệm cao với 

công việc, có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, có cống hiến tích cực cho cộng đồng, được 

sinh viên, phụ huynh và đồng nghiệp yêu mến; 

− Thực hiện Quyết định số 222 /QĐ-ĐTN ngày 14/7/2010 của Ban Thường vụ Thành 

Đoàn về việc ban hành Quy chế Giải thưởng “Cán bộ, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và 

Quyết định số 392/QĐ-ĐTN ngày 19/10/2010 về việc ban hành Quy chế Giải thưởng 

“Nhà giáo trẻ tiêu biểu”; nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua cho đội ngũ giảng viên, cán 

bộ viên chức trẻ trong nhà trường. 

2.  Yêu cầu 

− Công tác tuyên truyền đa dạng, đến được với đông đảo đoàn viên thanh niên, đặc biệt là 

trong giảng viên, cán bộ viên chức trẻ và sinh viên trong toàn trường. 

− Công tác xét, bình chọn các danh hiệu thi đua công khai, minh bạch, trung thực. 

− Công tác tuyên dương chu đáo, trang trọng, tiết kiệm.  

II. ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG - TIÊU CHUẨN - HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: 

1. Đối tượng 

− Đối với giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”: là giảng viên cơ hữu của trường dưới 35 

tuổi đang trực tiếp giảng dạy tại trường ĐH Tài chính - Marketing, có thời gian trực tiếp 

đứng lớp ít nhất 02 năm. 

− Đối với giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”: cán bộ, 

viên chức và người lao động tại trường; người làm hợp đồng không xác định thời hạn và 

hợp đồng từ 02 năm trở lên có độ tuổi từ 30 trở xuống; có thời gian công tác tại trường ít 

nhất 02 năm. 

2. Số lượng 

− Không giới hạn số lượng giảng viên, cán bộ viên chức trẻ nộp hồ sơ xét trao giải thưởng. 
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− Số lượng giảng viên, cán bộ viên chức được công nhận danh hiệu do Hội đồng xét chọn 

quyết định. 

3. Danh hiệu và hình thức khen thưởng 

− Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”: mỗi giải bao gồm giấy khen của Hiệu trưởng nhà 

trường, biểu trưng và tặng phẩm. 

− Danh hiệu “Cán bộ, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”: mỗi giải bao gồm giấy khen của 

Hiệu trưởng nhà trường, biểu trưng và tặng phẩm. 

4. Tiêu chuẩn xét giải thưởng 

4.1. Đối với giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”: Tính đến thời điểm xét trao giải thưởng, 

cá nhân dự thưởng có độ tuổi không quá 35 tuổi (năm sinh 1986 trở lại), có thời gian 

trực tiếp đứng lớp ít nhất 02 năm. 

− Điều kiện cần:  

+ Xếp loại thi đua từ lao động tiên tiến trở lên trong năm xét giải thưởng và được đánh 

giá thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm xét giải thưởng. 

+ Nếu là Đảng viên phải là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;  

+ Trình độ ngoại ngữ: đạt trình độ Tiếng Anh từ chứng chỉ B2 khung Châu Âu trở lên 

hoặc tương đương1. Giảng viên trẻ chuyên ngành ngoại ngữ xét tiêu chí ngoại ngữ thứ 

2, sử dụng tốt tin học trong giảng dạy. 

+ Có tham gia các hoạt động gắn liền với việc phát triển phòng trào sinh viên trong nhà 

trường. 

− Điều kiện đủ: đạt ít nhất một trong các tiêu chí sau: 

1. Có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu cấp trường, giáo trình được nhiệm thu từ loại khá trở 

lên; 

2. Có ít nhất 02 bài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường có 

chỉ số ISSN/ISBN trở lên;  

3. Có ít nhất 01 bài  viết đăng trong Tạp chí Tài chính – Marketing hoặc các Tạp chí 

trong nước có tính điểm hoặc Tạp chí quốc tế trong danh mục ISI, Scopus. 

4. Tham gia 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố, nhà nước, quốc tế đã 

được nghiệm thu; 

5. Có thành tích nghiên cứu khoa học suất sắc được nhà trường khen thưởng trong năm 

xét khen thưởng. 

6. Đối với các giảng viên khoa Giáo dục quốc phòng – Giáo dục thể chất: có thành tích 

trong công tác huấn luyện thể thao, hướng dẫn sinh viên đạt các giải thưởng cao trong 

 
1 Theo Phụ lục III Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu, 

(Kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
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các kỳ thi cấp Thành, cấp Trung ương hoặc có sáng kiến cải tiến trong công tác giảng 

dạy chuyên môn. 

4.2. Đối với giải thưởng “Cán bộ, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”: Tính đến thời điểm xét 

trao giải thưởng, cá nhân dự thưởng có độ tuổi không quá 30 (sinh năm 1991) và phải có 

thời gian công tác ít nhất 02 năm. 

− Điều kiện cần:  

+ Xếp loại thi đua từ lao động tiên tiến trở lên trong năm xét giải thưởng và được đánh 

giá thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm xét giải thưởng. 

+ Nếu là Đảng viên phải là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;  

+ Trình độ ngoại ngữ: đạt trình độ Tiếng Anh từ chứng chỉ B1 khung Châu Âu trở lên 

hoặc tương đương2.  

+ Có tham gia các hoạt động gắn liền với việc phát triển phòng trào sinh viên trong nhà 

trường. 

− Điều kiện đủ: đạt ít nhất một trong các tiêu chí sau: 

1. Chủ trì, tham gia 01 đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên; 

2. Có sáng kiến, hiến kế, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu 

quả công tác chuyên môn, đã được ứng dụng và nghiệm thu trong năm xét trao giải 

thưởng. 

5. Quy trình xét 

5.1. Các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đề xuất đối tượng được xét giải thưởng 

− Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường 

− Ban lãnh đạo các khoa và các phòng ban 

− Ban Chấp hành Công đoàn trường 

− Ban chấp hành Đoàn trường 

− Ban chấp hành Đoàn khoa, Ban Chấp hành Đoàn Viên chức văn phòng – Giảng viên. 

5.2. Hồ sơ dự thưởng 

− Báo cáo thành tích cá nhân (mẫu Online) có ảnh 3x4; 

− Bản tổng hợp thành tích (mẫu Online); 

− Tài liệu các mô hình, sáng kiến, thông tin đề tài, công trình NCKH có xác minh của các 

đơn vị có trách nhiệm trong trường. 

5.3. Quy trình xét 

 
2 Theo Phụ lục III Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu, 

(Kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 



4 

 

− BCH Đoàn cơ sở tổ chức cuộc họp với BCH các chi đoàn trong khối giảng viên, cán bộ 

viên chức bình xét và thông qua danh sách do các chi đoàn giới thiệu. BCH Đoàn cơ sở 

tổng hợp danh sách và hồ sơ gửi về văn phòng Đoàn trường. 

− BCH Đoàn trường tiến hành thẩm định hồ sơ, lập danh sách và gửi về Hội đồng bình 

xét. 

− Hội đồng tiến hành bình xét, công bố kết quả và tiến hành trao giải thưởng. 

6. Thành lập Hội đồng xét trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Cán bộ viên 

chức trẻ, giỏi, thân thiện”:  

− Ông Phạm Tiến Đạt Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

− Ông Nguyễn Xuân Hiệp P.Bí thư Đảng ủy P.Chủ tịch HĐ 

− Ông Nguyễn Thành Đông Bí thư Đoàn trường TT HĐ 

− Ông Nguyễn Viết Hồng Quân  P.Bí thư Đoàn trường. Thư ký HĐ 

− Ông Nguyễn Công Duy  Trưởng P. Thanh tra giáo dục. Thành viên 

− Ông Huỳnh Thế Nguyễn  Trưởng P. Quản lý đào tạo Thành viên 

− Ông Nguyễn Tấn Hưng  Trưởng P. Tổ chức – Hành chính.  Thành viên 

− Bà Phan Thị Hằng Nga  P.Trưởng P. Quản lý khoa học. Thành viên 

− Ông Hoàng Thái Hưng Trưởng P. Kế hoạch – Tài chính.  Thành viên 

− Trưởng khoa, phòng ban có ứng viên nộp hồ sơ. Thành viên 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

− Từ 05/5 – 06/5/2022:  Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Đảng ủy – Ban Giám hiệu 

− Từ 09/5 – 30/5/2022:  Triển khai thông báo và nộp Hồ sơ 

− Ngày 30/5/2022:  Hạn chót nộp hồ sơ giới thiệu tuyên dương  

− Từ 06/6 – 10/6/2022: Họp Hội đồng xét trao giải thưởng 

− Ngày 26/6/2022: Tổ chức tuyên dương Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu 

biểu; cán bộ viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

P. BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Viết Hồng Quân 
 


