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QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỌN
DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ
TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP KHOA
Nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số 02/HD-HSV ngày 15 tháng 10 năm 2021 của
Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về hướng
dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2021, Ban Chấp hành Liên Chi Hội sinh
viên khoa ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp
khoa, cụ thể như sau:
I. TIÊU CHUẨN “SINH VIÊN 5 TỐT”
1. Đạo đức tốt
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Điểm rèn luyện đạt từ 90 điểm trở lên.
- Tham gia ít nhất 01 hoạt động do Đoàn – Hội khoa tổ chức
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy của trường, quy định của địa
phương cư trú và nơi công cộng.
- Có thái độ cư xử đúng mực, thân thiện hòa nhã, sẵn sàng giúp đỡ những người
xung quanh.
1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 – 2021.

- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.
Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ
Chí Minh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm
TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh Viên Việt Nam
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII.
- Tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi, hoạt động như: triển lãm ảnh, triển lãm
sách, chiếu phim tài liệu,… nhằm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.
- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động nhằm giáo dụ truyền thống, lịch sử dân
tộc như: Hành trình đến địa chỉ đỏ, về nguồn, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Kỷ niệm
ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và tuyên dương Cán bộ Hội, Hội viên tiêu biểu.
- Tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi văn hóa – văn nghệ nhằm tăng cường phổ
biến các ca khúc truyền thống cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước trong các bạn
sinh viên.
- Tổ chức hoặc tham gia công tác chăm sóc, phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam
anh hùng; Ba Má phong trào học sinh, sinh viên.
2. Học tập tốt
Đạt ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau:
- Điểm trung bình tích lũy hoặc điểm trung bình học kỳ gần nhất đạt từ 7.5/10
hoặc 2.8/4.0 trở lên (không có môn nào bị điểm F). Đối với sinh viên năm nhất thì điểm
đầu vào từ 22 điểm trở lên (không có môn nào dưới 7 điểm).
- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học trong năm 2020 – 2021 (đã hoặc đang
được xét từ cấp khoa trở lên).
- Tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp.
- Thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia cuộc thi học thuật
+ Cấp khoa: đạt từ giải Ba trở lên.

+ Cấp trường (hoặc tương đương): tham gia dự thi vòng chung kết cuộc thi Sinh
viên NLU với ý tưởng nghiên cứu khoa học hoặc cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp năm
2021 hoặc có bài báo tham gia Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020.
+ Cấp thanh phố, cấp quốc gia, quốc tế hoặc do các Hiệp hội ngành nghề, các cơ
quan thông tấn báo chí tổ chức: tham gia hoặc vượt qua vòng thi sơ loại.
- Có ít nhất 01 bài báo về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các
sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên
ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp khoa trở
lên.
- Có ít nhất 01 sản phẩm được trung bày, triển lãm hoặc ứng dụng vào đời sống
trong các cuộc thi về sáng tạo, khoa học kỹ thuật.
3. Thể lực tốt:
Đạt ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau:
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp khoa trở lên (phải có xác nhận về
chương trình từ Chi hội Trưởng)
- Tham gia câu lạc bộ thể thao trong và ngoài trường (có giấy xác nhận của ban
chủ nhiệm câu lạc bộ); Là thành viên đội tuyển trường tham gia các nội sung thi đấu
tại các hội thao hoặc các giải thi đấu thể dục thể thao các cấp.
- Đạt thành tích cao trong các hội thao các cấp (Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải
khuyến khích hoặc tương đương).
*Đối với trường hợp sinh viên khiếm khuyết, sinh viên có vấn đề về sức khỏe thi
tiêu chuẩn thể lực bao gồm: tập thể dục hằng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể
thao phù hợp.
4. Tình nguyện tốt
- Tham gia ít nhất 01 chiến dịch (Ví dụ: chiến dịch Hỗ trợ phòng chống dịch
Covid – 19 (từ 04 ngày trở lên); Chiến dịch Xuân Tình Nguyện; chiến dịch tình nguyện
Mùa Hè Xanh; Chiến dịch Tiếp Sức Mùa Thi) hoặc ít nhất 03 ngày tình nguyện/năm
(được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ:

Sinh viên tham gia 1 ngày đón Tân sinh viên, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày kỉ
niệm ngày thành lập khoa, 1 ngày Chủ nhật xanh sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).
- Đối với sinh viên năm nhất: đạt giấy chứng nhận Tình nguyện tốt (hoặc tương
đương) do Đoàn trường THPT (hoặc tương đương) cấp.
*Ưu tiên đối với sinh viên đạt giấy khen/ giấy chứng nhận cấp trưởng trở lên về
hoạt động tình nguyện hoặc tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 02 lần trong năm
hoặc tham gia tích cực Câu lạc bộ - Tổ - Đội – Nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu
tình nguyện.
5. Hội nhập tốt
Đạt ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau:
- Chứng chỉ ngoại ngữ:
+ Đạt chứng chỉ B1 trở lên (hoặc TOEIC 450, TOEFL 450 PBT, IELTS 4.5).
- Tham gia cuộc thi “Sinh viên NLU với văn hóa ASEAN”
- Thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi về ngoại ngữ hoặc các
cuộc thi chuyên đề về ngoại ngữ các cấp (đối với các cuộc thi cấp khoa và cấp trường,
phải đạt từ giải khuyến khích trở lên).
- Thành viên CLB ngoại ngữ trong hoặc ngoài trường, có thời gian sinh hoạt ít
nhất 04 tháng tính đến tháng 9/2021, có giấy xác nhận của Ban chủ nhiệm CLB hoặc
đơn vị quản lý.
- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các
chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài
nước.
*Ưu tiên đối với sinh viên đã đạt chứng chỉ ứng dụng tin học cơ bản trở lên (hoặc
tương đương).
Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn sinh viên đạt ít nhất 01 trong các tiêu
chuẩn sau:
- Đương nhiệm là Ban Chấp Hành chi Đoàn, chi Hội hoặc thành viên Ban Điều
Hành, Ban Chủ Nhiệm các Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn Thanh niên –

Hội sinh viên trường có giấy chứng nhận đóng góp tích cực cho các hoạt động Đoàn –
Hội.
- Tham gia tích cực hoạt động Đoàn – Hội, được tổ chức Đoàn – Hội các cấp tặng
Bằng khen/giấy khen.
II. TIÊU CHUẨN “TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT”
1. Đối tượng:
Danh hiệu áp dụng đối với Chi hội.
2. Tiêu chuẩn
- 80% sinh viên đăng kí tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Ít nhất 20% sinh viên trong chi Hội tham gia xét và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy
định của địa phương cư trú và cộng đồng.

TM.BAN CHẤP HÀNH LCH SINH VIÊN KHOA
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
(Đã ký)
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