
QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG 9/1 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04QĐ/TWHSV ngày 27/10/2015 

của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam) 

--------- 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa Giải thưởng 

- Giải thưởng 9/1 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là phần thưởng vinh dự 

của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng cho các tập thể, cá nhân có 

mô hình, giải pháp, sáng kiến được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác 

Hội và phong trào sinh viên các cấp; được xét duyệt theo năm học và công bố 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh, khuyến khích, nhân rộng những ý 

tưởng sáng tạo thông qua mô hình, giải pháp, sáng kiến để góp phần xây dựng 

Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh. 

Điều 2. Cơ quan Thường trực Giải thưởng là Văn phòng Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam. Cơ quan Thường trực Giải thưởng có nhiệm vụ: 

2.1. Hướng dẫn Hội Sinh viên các cấp giới thiệu mô hình, giải pháp, sáng 

kiến đề nghị trao Giải thưởng. 

2.2. Tổng hợp danh sách đề cử, tham mưu thành lập Hội đồng xét duyệt 

Giải thưởng. 

2.3. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu, tuyên truyền 

về các mô hình, giải pháp, sáng kiến được nhận Giải thưởng. 

2.4. Huy động kinh phí Giải thưởng theo Điều 10 của Quy chế này. 

 

Chương II 

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN GIẢI THƯỞNG 

 

Điều 3. Đối tượng Giải thưởng 

Giải thưởng được trao tặng cho cá nhân, tập thể có mô hình, giải pháp, 

sáng kiến đã được áp dụng thành công trong công tác Hội và phong trào sinh 

viên các cấp. 

Điều 4. Tiêu chuẩn Giải thưởng 

4.1. Tiêu chuẩn chung 

Các mô hình, giải pháp, sáng kiến được triển khai thực hiện trong năm học 

xét trao Giải thưởng, tính đến thời điểm kết thúc thời gian nhận hồ sơ đề nghị 

xét trao Giải thưởng. 

 

 



 

4.2 Tiêu chuẩn cụ thể 

- Tính mới, sáng tạo: Mô hình, giải pháp, sáng kiến mới, không trùng với 

các hình thức tương tự đã được áp dụng trong công tác Hội và phong trào sinh 

viên các cấp tính đến trước ngày nộp hồ sơ.  

- Tính hiệu quả: Mô hình, giải pháp, sáng kiến được triển khai, áp dụng 

thành công vào thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp; được 

lãnh đạo địa phương, đơn vị (cùng cấp) ghi nhận; được sinh viên tích cực hưởng 

ứng. 

- Tính lan tỏa: Mô hình, giải pháp, sáng kiến có thể nghiên cứu triển khai 

trong phạm vi rộng hơn. 

- Tính điển hình: Là mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu nhất so với 

các mô hình, giải pháp, sáng kiến cùng cấp, cùng nội dung, lĩnh vực áp dụng 

trong công tác Hội và phong trào sinh viên. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG 

 

Điều 5. Thẩm quyền đề xuất xét trao Giải thưởng 

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, Thành phố. 

- Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. 

- Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Huế, các trường Đại học, 

Học viện, Cao đẳng trực thuộc Trung ương. 

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hệ thống tổ chức Hội. 

Điều 6. Hồ sơ đề xuất xét trao Giải thưởng 

- Văn bản đề nghị xét trao Giải thưởng của các tổ chức, cá nhân nêu tại 

Điều 5 của Quy chế này. 

- Báo cáo thuyết minh mô hình, giải pháp, sáng kiến (theo mẫu gửi kèm). 

- Các hình ảnh, sản phẩm minh họa (nếu có). 

Điều 7. Quy trình, thời gian xét trao Giải thưởng 

- Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng gửi về Văn phòng Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam trước ngày 30/5 hàng năm. 

- Căn cứ hồ sơ giới thiệu, cơ quan Thường trực Giải thưởng thẩm định hồ 

sơ, trình Hội đồng xét duyệt Giải thưởng. 

Điều 8. Hội đồng xét trao Giải thưởng 

- Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng. 

- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ 

tịch Hội đồng. 



 

- Thành viên Hội đồng gồm các đồng chí: Phó Chủ tịch Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 

ở cơ quan chuyên trách Trung ương Hội, Trung ương Đoàn. 

 

Chương IV  

SỐ LƯỢNG, KINH PHÍ, HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG 

 

Điều 9. Số lượng Giải thưởng  

Hàng năm, Hội đồng Giải thưởng xét, trao Giải thưởng cho 10 mô hình, 

giải pháp, sáng kiến tiêu biểu nhất. 

Điều 10. Kinh phí Giải thưởng 

Kinh phí Giải thưởng từ nguồn kinh phí khen thưởng của Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam và vận động xã hội hóa. 

Điều 11. Hình thức Giải thưởng 

- Một biểu trưng “Giải thưởng 9/1”. 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật. 

Điều 12. Trao Giải thưởng 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Giải thưởng cho mô hình, giải 

pháp, sáng kiến vào dịp tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên hàng năm. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, 

nếu có điểm nào cần bổ sung, điều chỉnh hoặc sửa đổi, Cơ quan Thường trực của 

Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trình Ban Thư ký Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam xem xét, quyết định. 

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 



 

BÁO CÁO THUYẾT MINH 

ĐỀ NGHỊ TRAO “GIẢI THƯỞNG 9/1” 
 

 

Tác giả: .........................................................................................................................  

Đơn vị: ..........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

1. Tên gọi của mô hình, giải pháp, sáng kiến: .............................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

2. Nội dung:  .................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

3. Thời gian bắt đầu thực hiện: ....................................................................................  

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

4. Tổ chức thực hiện  .................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

5. Kết quả thực hiện trong thực tế ................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TM. BAN THƯ KÝ__________ 

(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu) 

(Nếu là cá nhân đề xuất, ghi rõ họ và tên, 

địa chỉ, đơn vị công tác) 

 

 

  

 

 

 

Mẫu 


