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Thanh pho Ian thtr XIV, narn hoc 2016 - 2017
Can cir vao chuang trinh cong tac nu' cong narn 2016 cua Ban Thuong V\) Lien doan
dong thanh pho He, Chi Minh va thuc hien huang d~n cong tac Tuyen giao - N11cong nam
2016 cua Ban Thirong V\) Cong do an Giao due Viet Nam;
Thirc hien kS hoach va lich hoat dong n11 cong narn h9C 2015 - 2016 cua Cong do an
Giao due thanh pho,
Ban Thuong vu Cong doan Giao due Thanh ph6 t6 chirc trao hoc bong Nguyen Dire
Canh 1<1nthir 14 dp Nganh va chi dao phong trao h9C bong Nguyen Dire Canh dp co
theo
kS hoach sau:

sa

I. MUC

ntcn ..YEU cAu:

... Thuc hien Nghi quyet s6 04 ngay 10112/2014 cua Ban Thuong vu LDLD Thanh ph6
v€ viec tiSp tuc trien khai thuc hien co hieu qua Chuang trinh h9C bong Nguyen Dire Canh giai
dean 2014 - 2018.
- Giao due truyen thong Cong nhan va Cong doan Viet Nam. Dong vien can bQ, doan
vi en trong Nganh cham 10 nuoi day con cai thanh con ngoan tro gioi, cac chau tiSp tuc phan
diu la h9C sinh girong mau, h9C gioi n6i tiep truyen thong cua gia dinh ...
- Tuyen duong nhfrng girong gia dinh can bo, giao vien, nhan vien tieu bi€u vira tich
cue trong giang day va cong tac, vira cham s6c gia dinh, day d6 con nen nguoi.

II. DIEU KI~N:
1. Di~u ki~n chung:
- Con cua can bo, giao vien, cong nhan vien cong tac tai cac tnrong Mfrm non, Ti€u hoc,
THCS, THPT, TCCN, Cao D~ng, Trung tam GDTX va don vi true thuoc Phong Giao due Dao tao Quan, Huyen, Sa Giao due - Dao tao.
- Dang h9C pho thong (nr lap 1 dSn lap 12), TCCN, Cao d~ng, Dai h9C nam h9C 2015 2016.
2. Di~u ki~n cu th~ dU'Q'cd,! xet hQC bang tirng d6i tuong:
a. Tieu chuan ilai tln;mg 1: Cac chau co hoan canh d~c biet kho khan (chi ap dung aJi
voi cae trutrng THPT, TCCN, CD, Trung tam GDTX va don vi true thuoc)
- Dang h9C ph6 thong (nr lap 1 dSn lap 12), Trung dp Chuyen nghiep, Cao d~ng va Dai
- C6 dao dire tot, h9C I\TCnr trung binh tro len, co y chi vuon len trong h9C t~p nhung
gia dinh qua kho khan dn duoc h6 tro d€ co di€u kien tiep tuc theo h9C.
Dac biet uu tien d6i voi ba d6i tuong:
+ Con cua CB-GV-NV dang bi benh ung thir va cac loai benh nan y khac.
+ Ban than con cua CB-GV-NV bi benh nan y.
+ Con cua CB-GV-NV me, coi cha hoac me.
b. Tieu chuan ilai tuong 2: danh cho h9C sinh lap 9 dat 2 tieu chuan sau :
- H9C sinh gi6i lien tuc nr lap 6 dSn lap 9;

- Đạt học sinh giỏi cấp thành phố trở lên (nhất, nhì, ba).
c. Tiêu chuẩn đối tượng 3: dành cho học sinh lớp 12 đạt 3 tiêu chuẩn sau :
- Học sinh giỏi liên tục từ lớp 10 đến lớp 12;
- Tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi;
- Đạt giải nhất, nhì, ba cấp thành phố hoặc học sinh giỏi cấp toàn quốc, quốc tế về các
lĩnh vực trong quá trình học THPT.
III. QUI TRÌNH XÉT DUYỆT HỌC BỔNG VÀ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG:
Bước 1 :
1. Công đoàn Giáo dục Quận, Huyện thông báo đến tất cả các CĐCS trực thuộc và chịu
trách nhiệm tập hợp danh sách gởi về Công đoàn Giáo dục Thành phố.
2. Các CĐCS trực thuộc gởi danh sách trực tiếp về Công đoàn Giáo dục Thành phố.
Bước 2 :
Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố sẽ tập hợp danh sách và tùy theo khả
năng tài chính sẽ tổ chức xét trao học bổng trên cơ sở căn cứ các ưu tiên sau:
- Hoàn cảnh gia đình;
- Điểm thi tốt nghiệp;
- Thứ hạng giải học sinh giỏi.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng bao gồm: Danh sách đề nghị, 01 file hình của cá nhân
được đề nghị nhận học bổng (Theo mẫu 1, 2, 3). Hồ sơ nộp về Văn phòng Công đoàn Giáo
dục thành phố số 66-68 đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh trước ngày
31/07/2016. Đồng thời, gởi file danh sách đề nghị cấp học bổng và file hình qua địa chỉ email:
ltduc.sgddt@tphcm.gov.vn
2. Tất cả các trường hợp đề nghị xét học bổng cấp ngành lần thứ 14 đều phải có danh
sách đề nghị chính thức của CĐCS (kể cả các cháu được xét học bổng đối tượng 1 trong những
năm học trước cũng phải được CĐCS tiếp tục giới thiệu).
3. Ban Thường vụ CĐGD Thành phố sẽ xét duyệt và công khai danh sách trao học bổng
trong toàn Ngành dự kiến vào tháng 8/2016.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1. Kinh phí tổ chức và tuyên dương, khen thưởng: trích từ kinh phí Công đoàn Ngành.
2. Kinh phí trao học bổng: từ sự tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị.
3. Mỗi học sinh nhận học bổng ngoài hiện kim sẽ được cấp một giấy chứng nhận, được
tuyên dương toàn Ngành.
Đề nghị Công đoàn Giáo dục các Quận, Huyện, Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp
với Lãnh đạo đơn vị tích cực tuyên truyền ý nghĩa của học bổng, tổ chức xét duyệt bảo đảm
tính công khai, đúng đối tượng, nộp hồ sơ đúng thời gian qui định để việc tổ chức lễ trao học
bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ XIV cấp Ngành năm học 2016 - 2017 và chỉ đạo phong trào
học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp cơ sở được thành công.

Nơi nhận:
- CĐGDVN, LĐLĐTP (để báo cáo)
- Đảng ủy, BGĐ Sở GDĐT (để báo cáo)
- TP.PGDĐT, Thủ trưởng các đơn vị (để phối hợp )
- CĐGD Q, H; CĐCS trực thuộc (để thực hiện)
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Gái
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MẪU 1

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HCM
CĐCS : …………………………………

MẪU CHO HS TẤT CẢ CÁC BẬC HỌC
(Tiêu chuẩn đối tượng 1)
Đối tượng 1 chỉ áp dụng đối với CĐCS
trực thuộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG “NGUYỄN ĐỨC CẢNH” LẦN XIV
NĂM HỌC 2016 – 2017

STT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Nam (Nữ)
Ngày tháng năm sinh
Trường

HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH
Chức vụ
Trường
Địa chỉ
Điện thoại

Tiêu chuẩn 1
(Xếp lọai
hạnh kiểm)

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Bệnh ung thư, nan y
của bản thân HS
Tiêu chuẩn 2
hoặc bố mẹ
(Xếp lọai học lực)
là CB-GV-CNV
trong Ngành

Ngày

Hoàn cảnh gia đình
(trình bày cụ thể và
chi tiết)

tháng
năm
Chủ tịch Công đoàn

Ghi chú:
- Để Ban tổ chức có điều kiện thuận lợi trong việc xét duyệt, yêu cầu các đơn vị cung cấp thật cụ thể và chi tiết về hoàn cảnh
gia đình của HS được đề nghị nhận học bổng
- Đề nghị cung cấp số điện thoại cầm tay và điện thoại nhà riêng của phụ huynh HS để Ban tổ chức tiện liên lạc.
- Đề nghị gởi hình bằng file ảnh qua địa chỉ email : ltduc.sgddt@tphcm.gov.vn
- Đối tượng 1 chỉ áp dụng cho các trường THPT, TCCN, Cao đẳng, TTGDTX và đơn vị trực thuộc.

MẪU 2

MẪU CHO KHỐI 9
(Tiêu chuẩn đối tượng 2)

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HCM
CĐ : …………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG “NGUYỄN ĐỨC CẢNH” LẦN XIV
NĂM HỌC 2016 – 2017

STT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Nam (Nữ)
Ngày tháng năm sinh
Trường

HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH
Chức vụ
Trường
Địa chỉ
Điện thoại

Tiêu chuẩn 1

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Điểm trung bình
cuối năm và thành
Tiêu chuẩn 2
tích thi quốc gia và
quốc tế

Ngày

Hoàn cảnh gia đình
(viết tóm tắt)

tháng
năm
Chủ tịch Công đoàn
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MẪU 3

MẪU CHO KHỐI 12
(Tiêu chuẩn đối tượng 3)

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HCM
CĐ : …………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG “NGUYỄN ĐỨC CẢNH” LẦN XIV
NĂM HỌC 2016 – 2017

STT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Nam (Nữ)
Ngày tháng năm sinh
Trường

HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH
Chức vụ
Trường
Địa chỉ
Điện thoại

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chuẩn 3

Ngày

Hoàn cảnh gia đình

tháng
năm
Chủ tịch Công đoàn
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