
  

 

 

KẾ HOẠCH “ĐÔI BẠN/NHÓM BẠN CÙNG TIẾN” 

NĂM HỌC 2015 - 2016 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Nhằm giảm tỉ lệ sinh viên yếu kém, nâng cao chất lượng học tập của sinh viên 

Nhà trường. 

- Thể hiện tính tiên phong của sinh viên là Đảng viên, sinh viên là cán bộ Đoàn – 

Hội và sinh viên có thành tích học tập tốt của Trường 

- Xây dựng phong trào sinh viên giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tạo 

tính đoàn kết, đi vào chiều sâu hoạt động 

II.  THỜI GIAN TRIỂN KHAI: 

- Bắt đầu triển khai từ học kỳ 1 năm học 2015 -2016 

- Đối tượng vận động: Sinh viên là Đảng viên, sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội, 

sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt. Trước mắt, vận động sinh viên 

là Đảng viên, sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội làm gương. 

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

- Mỗi đồng chí sinh viên là Đảng viên/cán bộ Đoàn – Hội suất xắc đứng ra nhận 

hỗ trợ ít nhất một bạn Sinh viên có thành tích học tập kém hơn. Trong đó 

tập trung vào các bạn sinh viên có thành tích học tập kém, yếu và trung bình, 

đặc biệt là danh sách sinh viên trong diện cảnh cáo, buộc thôi học. 

- Ban chấp hành HSV sẽ theo sát kết quả của các cặp/nhóm bạn cùng tiến định kỳ 

hàng tháng. Kết quả các cặp/nhóm đôi bạn cùng tiến đạt thành tích tốt hơn 

trước sẽ được HSV trường khen thưởng/đề nghị BGH Nhà trường khen thưởng 

kịp thời. 

- Sinh viên đăng ký được ưu tiên cộng 5 điểm vào mục khen thưởng của điểm rèn 

luyện mỗi học kỳ nếu như hai sinh viên đạt “Đôi bạn/nhóm bạn cùng tiến”và 

được ưu tiên xét khen thưởng cấp trường. 

- Ưu tiên cộng 10 điểm của xếp loại Chi hội, điểm sẽ được cộng vào mục II -1 

nếu Chi hội có sinh viên đăng ký có hình thức tổ chức đạt hiệu quả, và sẽ được 

tuyên dương toàn trường vào các dịp chào cờ hay các dịp lễ lớn. 
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- Đối với cán bộ Chi hội có sinh viên đăng ký hoàn thành tốt nội dung “Đôi 

bạn/nhóm bạn cùng tiến” Cán bộ chi hội của chi hội đó sẽ được ưu tiên cộng 7 

điểm vào mục điểm thưởng trong đợt xét phụ cấp cán bộ Hội và được ưu tiên 

trong các đợt khen thưởng cấp trường. 

- “Đôi bạn/nhóm bạn cùng tiến” có thể cùng một Chi hội hoặc khác chi hội. 

- Sinh viên tham gia cuộc vận động “Đôi bạn/nhóm bạn cùng tiến” được khen 

thưởng khi 

Sinh viên Kết quả trước đăng ký Kết quả xếp loại sau đăng ký 

Sinh viên giúp đỡ Khá, giỏi, Xuất sắc Bằng/cao hơn trước đăng ký 

Sinh viên được 

giúp đỡ 
Yếu, kém, trung bình Tốt hơn ít nhất một bậc học lực 

Cả hai/cả nhóm đều không có sinh viên nào vi phạm quy chế đào tạo và sinh viên hiện 

hành của Trường, pháp luật của Nhà nước và quy định của Địa phương. 

 Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng tiến” năm học 2014-

2015 của Hội Sinh Viên Trường ĐH Nha Trang. Đề nghị các đ/c Liên Chi Hội Trưởng 

triển khai,hướng dẫn các đ/c Chi hội trưởng thực hiện đúng theo tinh thần kế hoạch 

này./. 
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