ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN VĂN PHÒNG TRUNG ƢƠNG
***
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015
Số: 219-CV/ĐTNVPTW
Về việc giới thiệu nhân sự
xét tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”

Kính gửi các cơ sở đoàn trực thuộc,
Để ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền,
đoàn thể và đội ngũ cán bộ đoàn của Văn phòng Trung ƣơng Đảng trong sự nghiệp
giáo dục thế hệ trẻ, củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, Ban Thƣờng vụ Đoàn Văn
phòng Trung ƣơng đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ vào Quy định về tiêu
chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 170 QĐ/TWĐTN ngày 19/6/2008 của Ban
Bí thư Trung ương Đoàn) (kèm theo) lựa chọn giới thiệu các đồng chí công tác tại
đơn vị và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ báo cáo Ban Thƣờng vụ Đoàn Văn phòng Trung
ƣơng để đề nghị Trung ƣơng Đoàn xét tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì thế hệ trẻ”, phần
thƣởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đợt 26 tháng 3 năm 2015.
Hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chƣơng (gồm: văn bản của cơ sở đoàn đề nghị
tặng kỷ niệm chƣơng và báo cáo thành tích cá nhân của ngƣời đƣợc đề nghị có xác
nhận cấp ủy hoặc thủ trƣởng đơn vị và cấp bộ đoàn cơ sở, theo mẫu) gửi Ban
Thƣờng vụ Đoàn Văn phòng Trung ƣơng trƣớc ngày 10-3-2015.
*
Ban Thƣờng vụ Đoàn Văn phòng Trung ƣơng đề nghị các cơ sở đoàn trực
thuộc triển khai nội dung trên đúng thời hạn.
Nơi nhận:
- Nhƣ kính gửi,
- Thƣờng trực Đoàn,
- Lƣu Văn phòng Đoàn.

TM. BAN THƢỜNG VỤ ĐOÀN
PHÓ BÍ THƢ
(Đã ký)
Đinh Đình Đoàn
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QUY ĐỊNH
Về tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua,
hình thức khen thƣởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 170 QĐ/TWĐTN ngày 19/6/2008 của
Ban Bí thư Trung ương Đoàn)
-------------------------(Trích)
3. Các loại kỷ niệm chƣơng, Huy hiệu và giải thƣởng
3. 1. Kỷ niệm chƣơng “Vì thế hệ trẻ” - Phần thƣởng cao quí nhất của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có nhiều đóng góp,
cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng thế hệ trẻ Việt Nam, đạt các
tiêu chuẩn sau:
a/ Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách và cán bộ công nhân viên làm
việc tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đạt tiêu chuẩn sau.
- Tiêu chuẩn chung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, có phẩm chất
đạo đức tốt, có sáng kiến đem lại hiệu quả cho công tác Đoàn , Hội, đội và phong
trào thanh thiếu nhi; đạt danh hiệu lao động giỏi trở lên; không bị kỷ luật từ hình
thức khiển trách trở lên trong thời gian quy định để xét tặng.
- Thời gian giữ chức vụ công tác:
+ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn, ủy viên Ban Chấp hành
Tỉnh Đoàn và tƣơng đƣơng, Bí thƣ, Phó Bí thƣ cấp huyện và tƣơng đƣơng có thời
gian giữ chức vụ 5 năm liên tục trở lên.
+ Ủy viên Ban Chấp hành huyện Đoàn và tƣơng đƣơng; cán bộ Đoàn, cán
bộ Hội, cán bộ Đội chuyên trách từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ phụ trách công tác
Đội, cán bộ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp xã, phƣờng, huyện có thời gian
công tác 07 năm trở lên.
+ Cán bộ Đoàn, Hội, Đội không chuyên trách, có thời gian công tác 8
năm trở lên.
+ Cán bộ làm công tác phục vụ tại cơ quan chuyên trách của Đoàn có thời
gian công tác từ 10 năm trở lên.
B - Cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.
- Tiêu chuẩn chung:
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+ Có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng
thế hệ trẻ, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phƣơng, đơn
vị công tác; tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phƣơng, đơn vị 3 năm liền đƣợc công
nhận là đơn vị xuất sắc.
+ Là tấm gƣơng sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo.
- Thời gian giữ chức vụ công tác.
- Các đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sĩ quan có quân hàm từ đại tá trở lên, giữ
chức vụ tƣ lệnh, chủ nhiệm chính trị hoặc tƣơng đƣơng trở lên trong Quân đội nhân
dân Việt Nam và Công an nhân dân có thời gian giữ chức vụ từ 3 năm trở lên.
- Các đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ huyện - thị ủy và tƣơng đƣơng, Chủ
tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện - thị xã và tƣơng
đƣơng; lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí chính ủy, thủ
trƣởng các đơn vị trong quân đội từ cấp trung đoàn và tƣơng đƣơng trở lên; các
đồng chí là trƣởng, phó công an từ cấp huyện và tƣơng đƣơng trở lên có thời gian
giữ chức vụ từ 5 năm trở lên.
- Các đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp
xã, phƣờng, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc các đơn vị tƣơng đơn cấp
huyện có thời gian giữ các chức vụ từ 7 năm trở lên.
C - Những người hoạt động trong lĩnh vực khác.
- Những ngƣời có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi
dƣỡng thế hệ trẻ Việt Nam; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.
- Những ngƣời công tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ có
nhiều công trình khoa học, nghiên cứu, giảng dạy đóng góp trong sự nghiệp giáo
dục, đào tạo, bồi dƣỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
- Những ngƣời công tác trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, báo chí, xuất
bản có nhiều công trình, tác phẩm có ý nghĩa quan trọng cho sự nghiệp giáo dục,
đào tạo, bồi dƣỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
- Những ngƣời công tác trong lĩnh vực kinh tế, xã hội có nhiều đóng góp,
hỗ trợ các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
- Những ngƣời có công lao trong sự nghiệp xây dựng và củng cố tình
đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa thanh thiếu niên Việt Nam với thanh thiếu niên
và nhân dân các nƣớc (đối với ngƣời nƣớc ngoài).
__________________
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì thế hệ trẻ”
I. Sơ lƣợc lý lịch:
Họ và tên: Bí danh (nếu có)
Ngày, tháng, năm sinh:

Nam, nữ

Trình độ chuyên môn:
Chức vụ Đảng (ghi rõ thời gian chức vụ gì, từ năm...đến năm...)
Chức vụ chính quyền (ghi rõ thời gian chức vụ gì, từ năm...đến năm...)
Khen thƣởng:
II. Những thành tích đóng góp cho Đoàn:
(Ghi rõ những việc làm cụ thể, đóng góp cho công tác Đàn và phong trào TTN nói
chung, mang lại hiệu quả trƣớc mắt và lâu dài cho Đoàn thanh niên).
III. Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị:
STT

Năm

Các danh hiệu thi đua đạt đƣợc
(VD: đơn vị xuất sắc tiêu biểu, cờ thi đua...)

Do cấp bộ
đoàn nào cấp

Ghi chú

IV. Kết quả khác (nếu có):

Xác nhận của cấp ủy hoặc đơn vị

Ngƣời báo cáo thành tích

Xác nhận của Đoàn TN trình khen

