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TỈNH ĐOÀN THÁI BÌNH 

BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

*** Thái Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2015 

Số: 27 HD/ĐTN-YDTB  

 

HƯỚNG DẪN 

Về việc đăng ký Danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016 

 

Kính gửi: Các Chi đoàn, Câu lạc bộ trong toàn trường 

 Thực hiện hướng dẫn số 33-HD/TĐTN-TTNTH ngày 16/09/2015 về việc 

đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn 

Thái Bình, Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến các Chi đoàn, Câu lạc 

bộ toàn trường nội dung cụ thể sau: 

 1. Các danh hiệu đăng ký: 

 a. Cấp trung ương 

 - Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” 

 - Huy hiệu: Tuổi trẻ dũng cảm, Tuổi trẻ sáng tạo, Thanh niên tiên tiến làm 

theo lới Bác, Thanh niên tình nguyện. 

 - Bằng khen của BCH TW Đoàn 

 - Giải thưởng: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (dành cho thanh thiếu nhi 

Việt Nam có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, rèn luyện, công tác), Lý 

Tự Trọng (dành cho cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi) 

 b. Cấp tỉnh  

 - Bằng khen của BCH tỉnh Đoàn Thái Bình 

 c. Cấp trường 

 - Giấy khen của BCH Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường 

 2. Thời gian đăng ký: 28/10 - 06/11/2015 

 3. Cách thức: 

 Các đơn vị gửi đăng ký bản mềm vào hòm thư: vanphongdtnhsvydtb@gmail.com 

 Thường trực văn phòng sẽ tổng hợp và báo cáo về BTV Đoàn Trường 

 Việc đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học là cơ sở để tổng kết đánh giá 

thi đua cuối năm trong tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho các 

đơn vị. Ban Thường vụ Đoàn Trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

 Mọi thông tin liên hệ: 

 - Đ/c Phạm Thị Ánh Tuyết - UV BCH HSV Trường (SĐT: 0962162350) 

 - SĐT: 0363842118, - Website: Doanhoi.svydtb.edu.vn./. 
Nơi nhận: 
- Ban Thư ký HSV Trường; 

- Các Chi đoàn, CLB; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH 

PHÓ BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 
 Lê Xuân Hưng 
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