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QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI  ĐUA, KHEN THƢỞNG TRONG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ……/QĐ-ĐHTTr ngày    tháng    năm 2020  

của Trường Đại học Tân Trào) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

Nội dung “Quy định về công tác Thi đua, Khen thƣởng” đƣợc xây dựng 

trên cơ sở các Quy định của Nhà nƣớc và của Nhà trƣờng nhằm động viên, 

khuyến khích công chức, viên chức, ngƣời lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành 

tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng và phát triển Nhà trƣờng, đặc biệt là công tác 

quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nƣớc, nội quy, Quy chế của 

Nhà trƣờng. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Tất cả công chức, viên chức trong biên chế, hợp đồng theo Nghị định 68 

(trừ cán bộ, viên chức, nhân viên mới tuyển dụng dƣới 10 tháng; bị kỷ luật từ 

hình thức khiển trách trở lên.) có đăng ký thi đua từ đầu năm học đều đƣợc tham 

gia bình xét các danh hiệu thi đua. 

Điều 3. Nguyên tắc bình xét thi đua, khen thƣởng 

1. Những nội dung không quy định tại văn bản này thực hiện theo quy 

định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thƣởng và quy định sáng kiến. 

2. Khi các văn bản đƣợc dẫn chiếu để áp dụng tại Quy chế này đƣợc sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa 

đổi, bổ sung, thay thế đó. 

3. Hình thức khen thƣởng phải phù hợp với đối tƣợng, chức năng, nhiệm 

vụ đƣợc giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt đƣợc. 

4. Khen thƣởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt 

đƣợc, không nhất thiết phải có hình thức khen thƣởng mức thấp mới đƣợc khen 

thƣởng mức cao hơn. Chú trọng khen thƣởng tập thể nhỏ và cá nhân là ngƣời 

trực tiếp làm việc trong nhà trƣờng. 

Không tặng thƣởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt đƣợc. Hình 

thức khen thƣởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề 

nghị khen thƣởng cấp Nhà nƣớc. 

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn 

cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thƣởng. Đối với 

cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thƣởng quá 

trình cống hiến đƣợc giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trƣờng hợp quy 
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định tuổi nghỉ hƣu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thƣởng quá 

trình cống hiến đƣợc thực hiện theo quy định chung. 

5. Việc xét khen thƣởng đƣợc tiến hành khi tổng kết năm công tác hoặc 

năm học, tổng kết các cuộc vận động, thi đua theo chuyên đề hoặc khi phát hiện 

gƣơng ngƣời tốt, việc tốt. 

6. Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, khen thƣởng đƣợc coi là hợp lệ khi 

có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động hoặc 

thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng đơn vị tham dự. 

7. Danh hiệu thi đua, khen thƣởng phải đạt từ 70% số phiếu đồng ý trở lên 

tính trên tổng số ngƣời tham gia họp hoặc đƣợc xin ý kiến. Riêng đối với danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải đƣợc các thành viên của Hội đồng bỏ phiếu 

kín và đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội 

đồng cấp đó (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng phiếu bầu). 

8. Cá nhân hoàn thành dƣới 100% định mức nghiên cứu khoa học theo 

Quy định Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trƣờng thì không 

xét thi đua, khen thƣởng. 

Điều 4. Về công nhận phạm vi ảnh hƣởng, hiệu quả áp dụng của sáng 

kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thƣởng 

1. Việc xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo Nghị định số 13/2012/NĐ-

CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và 

Thông tƣ số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ hƣớng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến đƣợc 

ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP. 

Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hƣởng, hiệu quả áp dụng của sáng 

kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng do Ngƣời 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, công nhận. 

2. Việc xét, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Luật 

Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua các 

cấp và khen thƣởng hoặc đề nghị cấp trên khen thƣởng là đề tài khoa học đã đƣợc 

nghiệm thu ở mức đạt trở lên, đƣợc áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả 

cao, đã đƣợc cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Đối tƣợng đƣợc công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét 

danh hiệu thi đua và các hình thức khen thƣởng là Chủ nhiệm đề tài và ngƣời trực 

tiếp tham gia nghiên cứu đề tài. 

Việc công nhận phạm vi ảnh hƣởng, hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên 

cứu khoa học do Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận. 

3. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ phạm vi ảnh hƣởng, 

hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét, tặng danh hiệu 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2013/TT-BKHCN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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thi đua. Phạm vi ảnh hƣởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở thì xét, tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”; ở cấp bộ, ban, ngành, địa phƣơng thì xét, tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; ở cấp toàn quốc thì đề nghị xét, tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. 

4. Căn cứ quy định về đối tƣợng, tiêu chuẩn, thành tích đạt đƣợc và phạm 

vi ảnh hƣởng, Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khen 

thƣởng hoặc đề nghị cấp trên khen thƣởng với các hình thức khen thƣởng theo 

quy định. 

 

Chƣơng II 

DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA 

Điều 5. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” đƣợc xét tặng cho cán bộ, viên chức 

đạt các tiêu chuẩn sau: 

a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, đạt năng suất và chất lƣợng cao; 

b. Chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nƣớc, có tinh thần tự lực, tự cƣờng; đoàn kết, tƣơng trợ, tích cực tham gia phong 

trào thi đua; 

c. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; 

d. Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

2. Cá nhân có hành động dũng cảm cứu ngƣời, cứu tài sản của Nhà nƣớc, 

của nhân dân dẫn đến bị thƣơng tích cần điều trị, điều dƣỡng theo kết luận của 

cơ sở y tế cấp huyện hoặc tƣơng đƣơng trở lên thì thời gian điều trị, điều dƣỡng 

đƣợc tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

3. Cá nhân đƣợc cử tham gia đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn dƣới 01 năm, 

chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng thì thời gian học tập đƣợc 

tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để đƣợc bình xét danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”. Trƣờng hợp cá nhân đƣợc cử tham gia đào tạo, bồi 

dƣỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng, 

có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì đƣợc tính để xét tặng danh hiệu “Lao 

động tiên tiến”.  

4. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định đƣợc tính để bình xét tặng danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”. 

5. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách 

nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trƣờng hợp có thời gian 

công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan 

cũ). 

Trƣờng hợp cá nhân đƣợc điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động 
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tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và 

đƣợc cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân đƣợc điều động, biệt phái xác 

nhận. 

6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới 

tuyển dụng dƣới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

7. Tiêu chuẩn điểm cụ thể: 

a. Đối với viên chức, ngƣời lao động không tham gia giảng dạy: đạt tổng 

số điểm thi đua từ 17 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 02 điểm thƣởng, không có 

điểm liệt (điểm không) trong 4 tiêu chí đƣợc xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

(phụ lục 01). 

b. Đối với viên chức có tham gia giảng dạy công tác tại các Khoa, Bộ 

môn: đạt tổng số điểm thi đua từ 19 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 02 điểm 

thƣởng, không có điểm liệt (điểm không) trong 5 tiêu chí đƣợc xét danh hiệu 

“Lao động tiên tiến” (phụ lục 02).  

c. Đối với công chức, viên chức có tham gia giảng dạy công tác tại 

Phòng, Ban, Trung tâm: đạt tổng số điểm thi đua từ 17 điểm trở lên, trong đó có 

ít nhất 02 điểm thƣởng, không có điểm liệt (điểm không) trong 5 tiêu chí đƣợc 

xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” (phụ lục 03).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

d. Đối với công chức và viên chức có trình độ Tiến sĩ trở lên (Áp dụng từ 

năm học 2019-2020) ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải có bài báo khoa học 

thuộc chuyên môn đƣợc đào tạo đăng ở các tạp chí khoa học trong nƣớc/quốc tế 

nằm trong danh mục tính điểm khoa học của Hội đồng chức danh Giáo sƣ nhà 

nƣớc từ 0,5 điểm trở lên. 

Điều 6. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

1. Tiêu chuẩn chung: 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đƣợc xét tặng hàng năm cho cá nhân 

đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác đƣợc 

cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu đƣợc áp 

dụng tại đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc đơn vị công nhận. 

Tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% số cá nhân đạt danh hiệu 

“Lao động tiên tiến”. 

2. Tiêu chuẩn điểm cụ thể: 

a. Đối với viên chức, NLĐ không tham gia giảng dạy: đạt tổng số điểm thi 

đua từ 18 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 03 điểm thƣởng. 

b. Đối với viên chức tham gia giảng dạy công tác tại các Khoa, Bộ môn: 

đạt tổng số điểm thi đua từ 20 điểm trở lên (trong đó: hoàn thành 100% định 
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mức giảng dạy trở lên; tổng điểm thƣởng của các mục ở tiêu chí 02 phải đạt từ 

03 điểm trở lên). 

c. Đối với công chức, viên chức tham gia giảng dạy công tác tại Phòng, 

Ban, Trung tâm: đạt tổng số điểm thi đua từ 18 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 

03 điểm thƣởng. 

d. Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu đơn vị: ngoài đạt các 

tiêu chuẩn trên thì đơn vị do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu “Tập thể lao 

động tiên tiến”. 

e. Đối với giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên (Áp dụng từ năm học 

2019-2020) ngoài các tiêu chuẩn trên cần có 01 trong các yêu cầu sau: 

Sách chuyên khảo, sách giáo trình, tài liệu tham khảo đƣợc xuất bản tại 

các Nhà xuất bản có chỉ số ISSN.  

Bài báo khoa học thuộc chuyên môn đƣợc đăng ở các tạp chí khoa học 

trong nƣớc/quốc tế nằm trong danh mục tính điểm khoa học của Hội đồng chức 

danh Giáo sƣ nhà nƣớc có điểm từ 1,0 trở lên. 

f.  Ƣu tiên xét những ngƣời có tổng điểm đạt đƣợc cao nhất trong đơn vị. 

g. Không xét Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đối với những ngƣời trong độ 

tuổi quy định, có điều kiện về thời gian, năng lực nhƣng không (hoặc chƣa) đi 

học sau đại học hoặc nghiên cứu sinh. 

Điều 7. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng 

đƣợc xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá 

nhân có ba (03) lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh do ngƣời đứng đầu tỉnh xem xét, công nhận.  

Điều 8. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đƣợc xét tặng cho cá nhân có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất đƣợc lựa chọn trong số những cá nhân có hai 

(02) lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 

Sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, 

giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên 

cứu khoa học, để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 

phải đƣợc áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hƣởng trong 

toàn quốc. 

Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hƣởng của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học do ngƣời đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ƣơng xem xét, công nhận. 

 Điều 9. Cờ thi đua 
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Chỉ đề nghị cho tập thể Nhà trƣờng thông qua bình xét, đánh giá, so sánh 

theo khối thi đua. 

Điều 10. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”  

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đƣợc xét tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đƣợc giao;  

2. Có phong trào thi đua thƣờng xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 

3. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nƣớc. 

Điều 11. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”  

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đƣợc xét tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau:  

a. Sáng tạo, vƣợt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các 

nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc; 

b. Có phong trào thi đua thƣờng xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, trong 

đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

d. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

đ. Nội bộ đoàn kết, gƣơng mẫu chấp hành chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

 

Chƣơng III 

ĐỐI TƢỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƢỞNG 

Điều 12. Bằng khen cấp tỉnh 

1. Bằng khen cấp tỉnh để tặng cho tập thể gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, nội bộ đoàn kết, đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a. Có thành tích xuất sắc đƣợc bình xét trong phong trào thi đua; 

b. Lập đƣợc thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hƣởng trong 

từng lĩnh vực thuộc tỉnh; 

c. Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn 

kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện 

đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật. 
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2. Bằng khen cấp tỉnh để tặng cho cá nhân gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc đạt một trong các tiêu 

chuẩn sau: 

a. Có thành tích xuất sắc đƣợc bình xét trong các phong trào thi đua do 

tỉnh phát động hàng năm; 

b. Lập đƣợc nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hƣởng ở một trong các lĩnh 

vực thuộc tỉnh; 

c. Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian 

đó có 02 sáng kiến đƣợc công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. 

Điều 13. “Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ” 

1. “Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gƣơng 

mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc đạt 

một trong các tiêu chuẩn sau: 

a. Có thành tích xuất sắc tiêu biểu đƣợc bình xét trong các phong trào thi 

đua do Hội đồng thi đua, khen thƣởng trung ƣơng hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ƣơng phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; 

b. Lập đƣợc nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh 

hƣởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng; 

c. Đã đƣợc tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng 

và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời 

gian đó có 05 sáng kiến đƣợc công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp 

cơ sở hoặc mƣu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, 

trong thời gian đó có 05 lần đƣợc tặng giấy khen trở lên. 

2. “Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ” để tặng cho tập thể gƣơng mẫu 

chấp hành tốt chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, nội bộ 

đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a. Có thành tích xuất sắc tiêu biểu đƣợc bình xét trong các phong trào thi 

đua do Hội đồng thi đua, khen thƣởng trung ƣơng hoặc bộ, ban, ngành, tỉnh, 

đoàn thể trung ƣơng phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; 

b. Lập đƣợc thành tích đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hƣởng trong 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng; 

c. Đã đƣợc tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng 

và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời 

gian đó có 01 lần đƣợc tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 

ƣơng hoặc có 02 lần đƣợc tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ƣơng. 

Điều 14. “Huân chƣơng Lao động” hạng ba 

1. “Huân chƣơng Lao động” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có nhiều sáng tạo trong lao động, xây 
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dựng và bảo vệ Tổ quốc, gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a. Đã đƣợc tặng thƣởng “Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ” và 05 

năm tiếp theo trở lên liên tục lập đƣợc thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 

02 sáng kiến đƣợc ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hƣởng và nêu 

gƣơng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng đƣợc bộ, ban, ngành, 

tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công nhận; 

b. Lập đƣợc thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, 

công tác có phạm vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng trong lĩnh vực bộ, ban, ngành, 

tỉnh, đoàn thể trung ƣơng đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công 

nhận hoặc lập đƣợc thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất đƣợc giải thƣởng cao ở 

khu vực hoặc thế giới; 

c. Có phát minh, sáng chế đƣợc ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm 

vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ƣơng đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công nhận; 

d. Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực 

thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn 

thể trung ƣơng công nhận. 

2. “Huân chƣơng Lao động” hạng ba để tặng cho tập thể hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nƣớc, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a. Lập đƣợc thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng 

trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng đƣợc bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công nhận; 

b. Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó 

đã đƣợc tặng “Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02 lần đƣợc tặng Cờ thi đua 

của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng hoặc có 01 lần đƣợc tặng Cờ 

thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng và 01 Bằng khen của 

cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng. Đối với tập thể không thuộc đối 

tƣợng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần đƣợc tặng Bằng khen của cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng. 

Điều 15. “Huân chƣơng Lao động” hạng nhì 

1. “Huân chƣơng Lao động” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a. Đã đƣợc tặng thƣởng “Huân chƣơng Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp 

theo trở lên liên tục lập đƣợc thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 03 sáng 

kiến đƣợc ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng 
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trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn 

thể trung ƣơng công nhận; 

b. Lập đƣợc thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, 

công tác có phạm vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn 

thể trung ƣơng đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công nhận hoặc 

lập đƣợc thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất đƣợc giải thƣởng cao ở khu vực 

hoặc thế giới; 

c. Có phát minh, sáng chế đƣợc ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm 

vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng 

đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công nhận; 

d. Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng 

công nhận. 

2. “Huân chƣơng Lao động” hạng nhì để tặng cho tập thể hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nƣớc, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a. Lập đƣợc thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng 

trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn 

thể trung ƣơng công nhận; 

b. Đã đƣợc tặng thƣởng “Huân chƣơng Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp 

theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần 

đƣợc tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần đƣợc tặng Cờ thi đua của cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng hoặc có 03 lần đƣợc tặng Cờ thi đua 

của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng. Đối với tập thể không thuộc 

đối tƣợng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần đƣợc tặng Bằng khen của 

cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng. 

Điều 16. “Huân chƣơng Lao động” hạng nhất 

1. “Huân chƣơng Lao động” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a. Đã đƣợc tặng thƣởng “Huân chƣơng Lao động” hạng nhì và 05 năm tiếp 

theo trở lên liên tục lập đƣợc thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 04 sáng 

kiến đƣợc ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng 

trong toàn quốc đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công nhận; 

b. Lập đƣợc thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, 

công tác có phạm vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng trong toàn quốc đƣợc bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công nhận hoặc lập đƣợc thành tích đặc biệt 

xuất sắc đột xuất, đƣợc giải thƣởng cao ở khu vực hoặc thế giới; 
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c. Có phát minh, sáng chế đƣợc ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm 

vi ảnh hƣởng và nêu gƣơng trong toàn quốc đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ƣơng công nhận; 

d. Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nƣớc 

đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công nhận. 

2. “Huân chƣơng Lao động” hạng nhất để tặng cho tập thể hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nƣớc, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a. Lập đƣợc thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hƣởng và phổ biến học tập 

nêu gƣơng toàn quốc đƣợc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng công nhận; 

b. Đã đƣợc tặng thƣởng “Huân chƣơng Lao động” hạng nhì và 05 năm 

tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 

lần đƣợc tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần đƣợc tặng Cờ thi đua của 

cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng hoặc có 04 lần đƣợc tặng Cờ thi 

đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng. Đối với tập thể không 

thuộc đối tƣợng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 03 lần đƣợc tặng Bằng 

khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng. 

Điều 17. Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp giáo dục” 

Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp giáo dục” (Kỷ niệm chƣơng) là hình thức 

khen thƣởng của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng một lần cho cá nhân 

trong và ngoài ngành Giáo dục, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

1. Cá nhân trong ngành Giáo dục 

a. Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao;  

b. Đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

các huyện nghèo đƣợc áp dụng hƣởng chính sách nhƣ quy định đối với vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đƣợc xét tặng sớm hơn so với thời 

gian quy định tại điểm a khoản này là 05 năm; 

c. Đang công tác đƣợc cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó 

tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện 

nghĩa vụ quân sự đƣợc tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét 

tặng Kỷ niệm chƣơng; 

d. Có đủ thời gian công tác quy định tại điểm a khoản này nhƣng bị kỷ 

luật từ mức khiển trách đến dƣới mức buộc thôi việc, chỉ đƣợc xét tặng Kỷ niệm 

chƣơng sau 02 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu 

kỷ luật không đƣợc tính để xét tặng Kỷ niệm chƣơng; 

đ. Cá nhân đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ đề nghị khen 

thƣởng do cơ quan quản lý cán bộ trƣớc khi nghỉ xem xét, đề nghị khen thƣởng; 

đối với cá nhân đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, nay đơn vị giải thể hoặc 
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sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của đơn vị đó có trách nhiệm tiếp nhận 

hồ sơ, xem xét, đề nghị khen thƣởng. 

2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục: đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ 

chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể đủ một nhiệm kỳ trở lên, có nhiều đóng 

góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo 

dục; hoặc có nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát 

triển ngành Giáo dục đƣợc sở giáo dục và đào tạo và đơn vị thụ hƣởng xác nhận. 

3. Cá nhân là ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài và ngƣời nƣớc ngoài 

có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo của Việt Nam, tăng cƣờng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt 

Nam với các nƣớc và các tổ chức quốc tế. 

Điều 18. Khi trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi 

đua cấp tỉnh” và đề nghị thƣởng Huân chƣơng Lao động các hạng cho cá 

nhân thuộc quyền quản lý, gửi kèm theo quyết định công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh hoặc quyết định công nhận đề tài khoa học cấp tỉnh  

1. Hằng năm, đơn vị lập danh sách sáng kiến của các cá nhân đề nghị xét, 

công nhận sáng kiến cấp tỉnh nộp về Phòng Tổ chức - Chính trị để tổng hợp gửi 

Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ tổng 

hợp) để xét và đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh (Có mẫu gửi kèm theo). 

2. Các quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đƣợc gửi kèm theo hồ sơ đề 

nghị khen thƣởng, là một trong những nội dung theo quy định tại Điều 22, 23, 24 

và Điều 50 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ để 

đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét, tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và 

xét trình Nhà nƣớc tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động các hạng. Trƣờng hợp có 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, đề nghị gửi bản Photo: Quyết định phê duyệt 

đề tài và Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài kèm theo. 

3. Cá nhân đề nghị tặng Huân chƣơng Lao động các hạng, phải gửi kèm 

theo đủ số lƣợng sáng kiến cấp tỉnh hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 

tƣơng ứng với mức hạng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ. 

4. Đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh: Hằng năm, các đơn vị gửi hồ 

sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến trƣớc 20/3. 

5. Hằng năm, các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” kèm theo quyết định công nhận sáng kiến cấp 

tỉnh hoặc quyết định công nhận đề tài khoa học cấp tỉnh về Phòng Tổ chức - 

Chính trị vào trƣớc 20/7 hằng năm . 

6. Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét, đề nghị cấp có 

thẩm quyền trình Chủ tịch nƣớc tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động các hạng 

kèm theo quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh hoặc quyết định công nhận đề 

tài khoa học cấp tỉnh về Phòng Tổ chức - Chính trị trƣớc ngày 20/7 hằng năm. 

Điều 19. Các hình thức khen thƣởng khác 



 

13 

Hội đồng Thi đua, Khen thƣởng Trƣờng dựa trên cơ sở các Quy định của 

Luật Thi đua, Khen thƣởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua – Khen 

thƣởng; Thông tƣ số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua – Khen thƣởng; Thông tƣ số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/08/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thƣởng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để xem xét và đề nghị 

cấp có thẩm quyền khen thƣởng.  

 

Chƣơng IV 

QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 

Điều 20. Các cá nhân, đơn vị trong trƣờng có trách nhiệm tham gia các 

phong trào thi đua do Nhà trƣờng phát động. Các danh hiệu thi đua đƣợc xét 

tặng hàng năm vào thời điểm kết thúc năm học. Thủ trƣởng và công đoàn các 

đơn vị chịu trách nhiệm xét và đề nghị các danh hiệu thi đua của các cá nhân, 

tập thể thuộc đơn vị mình, đồng thời chịu trách nhiệm giải quyết những khiếu 

nại (nếu có) của cán bộ viên chức trong đơn vị. Hội đồng Thi đua – Khen 

thƣởng các đơn vị có trách nhiệm xét các danh hiệu thi đua của đơn vị và lập tờ 

trình gửi lên Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng Nhà trƣờng trong tuần đầu tháng 

7 hàng năm theo quy định đã ban hành (làm theo các biểu mẫu hƣớng dẫn). 

Điều 21. Thƣờng trực Thi đua Trƣờng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, 

rà soát và hƣớng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận các danh 

hiệu thi đua trƣờng, đồng thời chuẩn bị các hồ sơ, văn bản thi đua cần thiết để 

trình Hội đồng Thi đua Nhà trƣờng xét duyệt. 

Điều 22. Hội đồng Thi đua Nhà trƣờng có trách nhiệm: 

1. Tham mƣu với ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực 

hiện các phong trào thi đua; hƣớng dẫn thực hiện các nội dung thi đua; nghiên 

cứu, đề xuất phƣơng pháp, cách thức thực hiện để nâng cao chất lƣợng phong 

trào thi đua và công tác khen thƣởng theo thẩm quyền; 

2. Kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua ở Nhà trƣờng và thực hiện 

các chủ trƣơng, chính sách pháp luật về thi đua, khen thƣởng; 

3. Phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tham 

mƣu với Hiệu trƣởng quyết định biểu dƣơng, khen thƣởng theo thẩm quyền hoặc 

trình cấp có thẩm quyền khen thƣởng. 

4. Xét, phê duyệt các danh hiệu thi đua do các đơn vị gửi lên Trƣờng 

trƣớc tuần cuối tháng 7 hàng năm. Sau khi xét duyệt xong, Hội đồng Thi đua 

Nhà trƣờng có trách nhiệm thông báo tới các đơn vị trong toàn trƣờng trong tuần 

đầu tháng 8 hàng năm và tiếp nhận ý kiến phản hồi của các đơn vị (nếu có) trong 
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khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày ra thông báo. Hết thời gian đó, Thƣờng 

trực Hội đồng thi đua Trƣờng xem xét và trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua – 

Khen thƣởng Nhà trƣờng ra quyết định công nhận các danh hiệu thi đua “Lao 

động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” cho 

các đơn vị và cá nhân trƣớc ngày 30/8 hàng năm. 

Điều 23. Đối với danh hiệu thi đua, khen thƣởng đề nghị cấp trên khen 

thƣởng thì các cá nhân, đơn vị phải có bản báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt 

thành tích, tờ trình, Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng của đơn vị, 

Biên bản kiểm phiếu của đơn vị gửi lên Thƣờng trực Thi đua – Khen thƣởng 

Nhà trƣờng. Sau khi thông qua Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng Nhà trƣờng, 

Thƣờng trực Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng Nhà Trƣờng thông báo kết quả 

đến các đơn vị đồng thời làm các thủ tục cần thiết trình cấp trên có thẩm quyền.  

Điều 24. Thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và 

danh hiệu thi đua khác 

1. Các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 

“Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến 

đƣợc xét tặng hàng năm. Thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu nêu trên thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua có 01 bộ bản chính (đối với 

trƣờng hợp xét tặng danh thi đua hiệu cấp Trƣờng), 02 bộ bản chính (đối với 

trƣờng hợp xét tặng danh hiệu thi đua cấp trên), gồm: 

a) Các văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua; 

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể; 

c) Biên bản họp bình xét thi đua; 

d) Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học hoặc sự mƣu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến 

đấu trong trƣờng hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi 

đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng. 

3. Các hồ sơ nói trên nộp cho Thƣờng trực Thi đua nhà trƣờng (Phòng Tổ 

chức – Chính trị tiếp nhận) đúng thời gian quy định. Quá thời gian quy định 

Thƣờng trực Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng Nhà trƣờng không giải quyết. 

 

Chƣơng V 

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƢỞNG 

Điều 25: Nguồn và mức trích quỹ  

Quỹ thi đua khen thƣởng của sở, ban, ngành cấp tỉnh đƣợc hình thành từ 

nguồn ngân sách nhà nƣớc hàng năm với mức tối đa bằng 20% tổng quỹ tiền 

lƣơng theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền 
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công đƣợc duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nƣớc, 

nƣớc ngoài; 

Điều 26. Sử dụng quỹ thi đua, khen thƣởng 

1. Quỹ thi đua, khen thƣởng đƣợc dùng để chi trong việc tổ chức thực 

hiện phong trào thi đua và chi thƣởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thƣởng và đƣợc sử dụng để: 

a. Chi cho in ấn, làm hiện vật khen thƣởng (giấy khen, bằng khen, cờ thi 

đua (nếu có),  khung); 

b. Chi tiền thƣởng hoặc tặng phẩm lƣu niệm cho các cá nhân, tập thể; 

d. Trích 20% trong tổng Quỹ thi đua, khen thƣởng để chi tổ chức, chỉ đạo, 

sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến nhân 

điển hình tiên tiến; thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của 

pháp luật về công tác thi đua, khen thƣởng. 

Điều 27. Mức tiền thƣởng và chế độ ƣu đãi  

Căn cứ theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. 

 

Chƣơng VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 28. Quy định này có hiệu lực kể từ năm học 2019-2020. Các Quy 

định và hƣớng dẫn trƣớc đây trái với Quy định này đều bãi bỏ. 

Điều 29. Các đơn vị trong Nhà trƣờng và công chức, viên chức, ngƣời lao 

động thực hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn 

đề phát sinh, vƣớng mắc cần phản ánh về bộ phận thƣờng trực thi đua (Phòng 

Tổ chức – Chính trị) để kịp thời báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen 

thƣởng Nhà trƣờng xem xét giải quyết. 
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PHỤ LỤC 
MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ THỦ TỤC KHEN THƢỞNG 

(Kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Mẫu số 01 

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chƣơng, Bằng khen của Thủ 

tƣớng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen 

cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ƣơng; tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng; Tập thể Lao động xuất sắc (Đơn vị Quyết thắng); Giấy 

khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

công tác 

Mẫu số 02 

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chƣơng, Bằng khen của Thủ 

tƣớng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua, Bằng 

khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ƣơng; tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng và Giấy khen đối với cá nhân có thành tích thực hiện 

nhiệm vụ công tác 

Mẫu số 03 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chƣơng cho cá 

nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thể 

Mẫu số 06 

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chƣơng, Bằng khen của Thủ 

tƣớng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ƣơng; 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng; Giấy khen cho tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc đột xuất 

Mẫu số 07 
Báo cáo thành tích đề nghị khen thƣởng theo đợt thi đua hoặc theo 

chuyên đề cho tập thể, cá nhân 
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Trƣờng Đại học Tân Trào 

Đơn vị: … … …. ….. ……. … 

Họ tên: … … …. ….. ……. … 

Chức danh: … … …. ….. …… 

Phụ lục 01 

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN  

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA  
Năm học:. . .... ... 

 (Dành cho viên chức, NLĐ không tham gia giảng dạy) 
 

Tiêu 

chí 
Nội dung công tác 

Điểm 

hoàn 

thành 

Điểm 

thƣởng 

1 

Công tác chuyên môn nghiệp vụ   

- Hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao đạt năng suất, chất lƣợng và đảm bảo thời gian 

lao động theo quy định (Từ 21-23 ngày công/tháng) đƣợc 10 điểm 

- Ngày công từ 18- 20 công/tháng: trừ đi 02 điểm 

- Dƣới 18 ngày công/tháng không đạt các danh hiệu thi đua. 

10  

Hoàn thành vƣợt mức nhiệm vụ đƣợc giao với năng suất chất lƣợng và hiệu quả 

cao. 
 0,5 

Gƣơng mẫu chấp hành kỷ luật lao động và có tác dụng lôi cuốn CBVC làm theo, 

tham dự các cuộc họp, lễ, hội của Nhà trƣờng đầy đủ, đúng giờ và đúng thành 

phần. 

 0,5 

Có sáng kiến, cải tiến trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng có hiệu 

quả rõ rệt (có báo cáo và đƣợc đơn vị đánh giá, xác nhận) 
 1 

2 

Chấp hành tốt các chủ trƣơng chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, tích cực tham 

gia phong trào thi đua do Nhà trƣờng phát động, các phong trào văn hóa, TDTT.  
1  

Đƣợc khen thƣởng trong các cuộc thi do các cấp tổ chức  1 

3 

Tích cực học tập bồi dƣỡng về chính trị, nghiệp vụ 1  

Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn (đại học, SĐH)   1 

Có đề tài NCKH cấp trƣờng trở lên, bài báo đăng ở tạp chí của trƣờng đại học và 

tƣơng đƣơng; giáo trình, tài liệu tham khảo đƣợc xuất bản 
 1 

4 

Có đạo đức, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp, có tinh 

thần hợp tác trong công việc 
1  

Có lối sống lành mạnh (không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, gia 

đình văn hoá).  

Thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện nghiêm quy định không uống rƣợu bia trong giờ làm việc và không 

điều khiển phƣơng tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rƣợu bia vƣợt 

quá nồng độ cho phép. 

1  

Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công, tiết kiệm điện, nƣớc của cơ quan, 

đơn vị. 
1  

Cộng: … … 

Tổng số điểm (điểm hoàn thành + điểm thƣởng):  

 

- Tự nhận danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐCS): …………………………. 

      Ngày …… tháng …… năm……. 

Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị Ngƣời khai 
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Trƣờng Đại học Tân Trào 

Đơn vị: … … …. ….. ……. … 

Họ tên: … … …. ….. ……. … 

Chức danh: … … …. ….. …… 

Phụ lục 02 

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN CÁC 

DANH HIỆU THI ĐUA 

 Năm học:………………. 

(Dành cho Giảng viên tham gia giảng dạy công 

tác tại các Khoa, Bộ môn) 

 

Tiêu 

chí 
Nội dung công tác 

Điểm 

hoàn 

thành 

Điểm 

thƣởng 

1 

Công tác đào tạo   

Hoàn thành 100% định mức giảng dạy trong năm học đƣợc 06 điểm (căn cứ 

vào % định mức hoàn thành quy ra số điểm tƣơng ứng) 
6  

Hƣớng dẫn sinh viên NCKH, thi Olympic đạt giải cấp Trƣờng  0,5 

Hƣớng dẫn sinh viên NCKH, thi Olympic đạt giải cấp Quốc gia  2 

Hƣớng dẫn sinh viên NCKH cấp Bộ và giải VIFOTEX  2 

Hƣớng dẫn sinh viên hoặc trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt 

giải cấp Bộ, Ngành, Tỉnh 
 2 

(Lưu ý: điểm thưởng chỉ tính một lần điểm/năm học với tất cả SV đạt giải)   

2 

Công tác nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ   

Hoàn thành 100% định mức NCKH là đạt 6 điểm (căn cứ vào % định mức 

hoàn thành quy ra số điểm tƣơng ứng) 
6  

Giáo trình, sách tham khảo và tài liệu dịch đƣợc xuất bản có mã số ISBN 

(tính theo năm đƣợc in). Chủ biên 03 điểm, các thành viên tham gia chia đều 

02 điểm. 

 
 

5 

Tài liệu tham khảo cấp Trƣờng (đƣợc HĐKH nghiệm thu). Chủ biên 1đ, các 

thành viên tham gia chia đều 01 điểm. 
 2 

Đề tài cấp cơ sở: Tổng số điểm 3đ/đề tài/số năm đƣợc duyệt. 

Trong đó: Chủ trì đƣợc 02 điểm, các thành viên tham gia 01 điểm.  
 3 

Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, dự án sản xuất thử đƣợc tổng số điểm 6đ/đề tài/số năm 

đƣợc duyệt. Trong đó chủ trì đƣợc 03 điểm, các cộng tác viên đƣợc 03 điểm. 
 

 

6 

Đề tài, Chƣơng trình cấp Nhà nƣớc: 24 điểm/đề tài/số năm đƣợc duyệt. 

Trong đó chủ trì đề tài 14 điểm, các cộng tác viên 10 điểm. 
 24 

Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Trƣờng và tƣơng đƣơng  0,5đ/bài 

Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Quốc gia.  1,0đ/bài 

Báo cáo trong Hội thảo khoa học Quốc tế  1,5đ/bài 

Bài báo đăng ở tạp chí của trƣờng đại học và tƣơng đƣơng  1,0đ/bài 

Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành (đƣợc HĐCDGSNN tính 01 điểm khoa 

học trở lên) 
 2,0đ/bài 

Bài báo đăng ở tạp chí khoa học nƣớc ngoài có mã số ISSN.  3,0đ/bài 
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Tiêu 

chí 
Nội dung công tác 

Điểm 

hoàn 

thành 

Điểm 

thƣởng 

Có sản phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi từ 

cấp tỉnh trở lên 
 

2,0đ/sản 

phẩm 

Có sản phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi 

Quốc tế 
 

3,0đ/sản 

phẩm 

3 

Chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, nội quy, quy 

chế của Nhà trƣờng; Tham dự các cuộc họp, lễ, hội của Nhà trƣờng đầy đủ, 

đúng giờ, đúng thành phần. 

1  

4 

Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ: 02 

điểm, cụ thể: 

- Có trách nhiệm trong việc tự bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ qua các 

báo cáo chuyên đề trong sinh hoạt tổ Bộ môn, dự giờ theo quy định: 01 

điểm. 

- Đi học tập nâng cao trình độ (LLCT cao cấp, trung cấp, SĐH, NCS): 01 

điểm. Những ngƣời trong độ tuổi quy định, có điều kiện về thời gian, năng 

lực nhƣng không (hoặc chƣa) đi học SĐH hoặc NCS: không (0) điểm. 

Những ngƣời ngoài độ tuổi bắt buộc đi học SĐH, NCS: 01 điểm. 

- Những ngƣời trong thời kỳ thai sản, ngƣời có điều kiện gia đình đặc biệt 

khó khăn không thể đi học (tùy từng trƣờng hợp cụ thể): 01 điểm. 

2  

5 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp và có tinh 

thần hợp tác trong công việc. Có lối sống lành mạnh, không vi phạm các quy 

định về nề nếp, sông văn minh, gia đình văn hoá: 01 điểm. 

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện nghiêm quy định không uống rƣợu bia trong giờ làm việc và 

không điều khiển phƣơng tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rƣợu 

bia vƣợt quá nồng độ cho phép: 01 điểm. 

 

2 
 

Cộng: … … 

Tổng số điểm (điểm hoàn thành + điểm thƣởng):  

 

- Tự nhận danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐCS): …………………………. 

 

      Ngày …… tháng …… năm……. 

Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị Ngƣời khai 
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Trƣờng Đại học Tân Trào 

Đơn vị: … … …. ….. ……. … 

Họ tên: … … …. ….. ……. … 

Chức danh: … … …. ….. …… 

Phụ lục 03 

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN  

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA  
Năm học: .... .... 

(Dành cho công chức, viên chức có tham gia giảng dạy 

công tác tại Phòng, Ban, Trung tâm) 
 

Tiêu 

chí 
Nội dung công tác 

Điểm 

hoàn 

thành 

Điểm 

thƣởng 

1 

Công tác chuyên môn nghiệp vụ tại Phòng, Ban, Trung tâm   

- Hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao đạt năng suất, chất lƣợng và đảm bảo thời 

gian lao động theo quy định (Từ 21-23 ngày công/tháng) đƣợc 05 điểm 

- Ngày công từ 18- 20 công/tháng: trừ đi 02 điểm 

- Dƣới 18 ngày công/tháng không đạt các danh hiệu thi đua. 

5  

Hoàn thành vƣợt mức nhiệm vụ đƣợc giao với năng suất chất lƣợng và hiệu 

quả cao. 
 0,5 

Gƣơng mẫu chấp hành kỷ luật lao động và có tác dụng lôi cuốn CBVC làm 

theo, tham dự các cuộc họp, lễ, hội của Nhà trƣờng đầy đủ, đúng giờ và đúng 

thành phần. 

 0,5 

Có sáng kiến, cải tiến trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng có 

hiệu quả rõ rệt (có báo cáo và đƣợc đơn vị đánh giá, xác nhận) 
 1 

2 

Chấp hành tốt các chủ trƣơng chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, tích cực 

tham gia phong trào thi đua do Nhà trƣờng phát động, các phong trào văn hóa, 

TDTT. 

1  

Đƣợc khen thƣởng trong các cuộc thi do các cấp tổ chức  1 

3 
Tích cực học tập bồi dƣỡng về chính trị, nghiệp vụ 1  

Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn (SĐH, NCS)  1 

4 

Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp, có tinh thần 

hợp tác trong công việc. Có lối sống lành mạnh (không vi phạm các quy định 

về nếp sống văn minh, gia đình văn hoá).  

1  

Thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện nghiêm quy định không uống rƣợu bia trong giờ làm việc và 

không điều khiển phƣơng tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rƣợu 

bia vƣợt quá nồng độ cho phép. 

1  

Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công, tiết kiệm điện nƣớc của cơ quan, 

đơn vị. 
1  

5 

Công tác đào tạo, NCKH  
- Hoàn thành 100% định mức giảng dạy theo quy định đạt 02 điểm (căn cứ vào 

% định mức hoàn thành quy ra số điểm tƣơng ứng) 

- Hoàn thành 100% định mức NCKH theo quy định đạt 03 điểm (căn cứ vào % 

định mức hoàn thành quy ra số điểm tƣơng ứng) 

5  

Hƣớng dẫn sinh viên NCKH, thi Olympic đạt giải cấp Trƣờng  0,5 

Hƣớng dẫn sinh viên NCKH, thi Olympic đạt giải cấp Quốc gia  2 
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Tiêu 

chí 
Nội dung công tác 

Điểm 

hoàn 

thành 

Điểm 

thƣởng 

Hƣớng dẫn sinh viên NCKH cấp Bộ và giải VIFOTEX  2 

Hƣớng dẫn sinh viên hoặc trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt 

giải cấp Bộ, Ngành, Tỉnh 
 2 

(Lưu ý: điểm thưởng chỉ tính một lần điểm/năm học với tất cả sinh viên đạt 

giải) 
  

Giáo trình, sách tham khảo và tài liệu dịch đƣợc xuất bản có mã số ISBN (tính 

theo năm đƣợc in). Chủ biên 03 điểm, các thành viên tham gia chia đều 02 

điểm. 

 
 

5 

Tài liệu tham khảo cấp Trƣờng (đƣợc HĐKH nghiệm thu). Chủ biên 01 điểm, 

các thành viên tham gia chia đều 01 điểm. 
 2 

Đề tài cấp cơ sở: Tổng số điểm 3đ/đề tài/số năm đƣợc duyệt. 

Trong đó: Chủ trì đƣợc 02 điểm, các thành viên tham gia 01 điểm. 
 3 

Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, dự án sản xuất thử đƣợc tổng số điểm 6đ/đề tài/số năm 

đƣợc duyệt. Trong đó chủ trì đƣợc 03 điểm, các cộng tác viên đƣợc 03 điểm. 
 

 

6 

Đề tài, Chƣơng trình cấp Nhà nƣớc: 24 điểm/đề tài/số năm đƣợc duyệt. Trong 

đó chủ trì đề tài 14đ, các cộng tác viên 10 điểm 
 24 

Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Trƣờng và tƣơng đƣơng  0,5đ/bài 

Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Quốc gia.  1,0đ/bài 

Báo cáo trong Hội thảo khoa học Quốc tế  1,5đ/bài 

Bài báo đăng ở tạp chí của trƣờng đại học và tƣơng đƣơng  1,0đ/bài 

Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành (đƣợc HĐCDGSNN tính 01 điểm khoa 

học trở lên) 
 2,0đ/bài 

Bài báo đăng ở tạp chí khoa học nƣớc ngoài có mã số ISSN.  3,0đ/bài 

Có sản phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi từ 

cấp tỉnh trở lên 
 

2,0đ/sản 

phẩm 

Có sản phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi 

Quốc tế 
 

3,0đ/sản 

phẩm 

Cộng: … ... 

Tổng số điểm (điểm hoàn thành + điểm thƣởng):  

 

- Tự nhận danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐCS): …………………………. 

 

      Ngày …… tháng …… năm……. 

Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị Ngƣời khai 
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Mẫu số 01
1
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
  …………, ngày…… tháng……. năm…….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN.........
2
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phƣơng (về điều kiện tự nhiên, xã 

hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
3
. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ 

quan (đơn vị) và đối tƣợng, tiêu chuẩn khen thƣởng quy định tại Luật thi đua, 

khen thƣởng, Nghị định số         ngày … tháng … năm .... của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 

các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lƣợng, hiệu quả công tác so với 

các năm trƣớc (hoặc so với lần khen thƣởng trƣớc đây); việc đổi mới công tác 

quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa 

học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối 

với bộ, ban, ngành, địa phƣơng và cả nƣớc
4
. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào 

thi đua đã đƣợc áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc
5
. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
6
. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG
7
 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
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2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

   

   

  

TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và  tên) 
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

________________ 

1
 Báo cáo thành tích 05 năm đối với Huân chƣơng Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của 

Thủ tƣớng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 

và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh. 

2
 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thƣởng. 

4
 Tùy theo hình thức đề nghị khen thƣởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trƣớc hoặc 03 năm, 05 năm trƣớc thời điểm đề 

nghị), ví dụ: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết 

quả học tập; số học sinh giỏi cấp trƣờng, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp 

tỉnh (thành phố thuộc Trung ƣơng), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên 

cứu,... 

5
 Việc thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc; 

chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 

6
 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức 

đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 

7
 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thƣởng đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ƣơng, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng tặng hoặc phong tặng 

(ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

  



 

24 

Mẫu số 02
1
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
  …………, ngày…… tháng……. năm…….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 
2
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt): ........................... 

- Sinh ngày, tháng, năm: ...................................... Giới tính:………………. 

- Quê quán
3
:................................................................................................... 

- Trú quán: ..................................................................................................... 

- Đơn vị công tác: .......................................................................................... 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): .................................................... 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ............................................................... 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thƣởng: ................................................... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đảm nhận: ..................................... 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân
4
: ............................................................ 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG
5
 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

   

2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

   

   

  

NGƢỜI BÁO CÁO 

THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƢỞNG 

ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO 

CƠ QUAN 

(Ký, đóng dấu) 
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_______________ 

1
 Báo cáo thành tích 05 năm trƣớc thời điểm đề nghị đối với Huân chƣơng Lao động; 05 năm 

đối với Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn 

quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen 

cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen. 

2
 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thƣởng. 

3
 Đơn vị hành chính: Xã (phƣờng, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh 

(thành phố trực thuộc trung ƣơng). 

4
 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao (kết quả đã đạt đƣợc về 

năng suất, chất lƣợng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong 

việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc 

đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc; công tác bồi dƣỡng, học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của 

cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã 

hội, từ thiện...). 

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trƣởng đơn 

vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lƣợng, doanh thu, lợi 

nhuận, nộp ngân sách, đầu tƣ tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 

áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với 

ngƣời lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nƣớc; đảm bảo môi trƣờng, an 

toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền). 

- Đối với trƣờng học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và 

kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trƣờng, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), 

cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ƣơng), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề 

tài nghiên cứu,... 

5
 Nêu các hình thức khen thƣởng đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 

ƣơng, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, 

tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 05 năm trƣớc thời điểm đề nghị đối 

với Huân chƣơng Lao động, Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ v.v... 

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục đƣợc tặng danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ƣơng” và 06 lần đạt danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trƣớc thời điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc 

đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận 

của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc 

phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành 

phố thuộc Trung ƣơng” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục đƣợc tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở” trƣớc thời điểm đề nghị; các sáng kiến đƣợc cấp có thẩm quyền công nhận. 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

                                             Tỉnh (thành phố), ngày……..tháng……..năm……….. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƢƠNG……….
1
 

 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt): ...................... 

Bí danh
2
: .................................................  Nam, nữ:……………… ………. 

- Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................... 

- Quê quán
3
: ................................................................................................... 

- Nơi thƣờng trú: ........................................................................................... 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trƣớc khi nghỉ hƣu, từ trần): ...... 

- Chức vụ đề nghị khen thƣởng (Ghi chức vụ cao nhất đã đảm nhận): ........ 

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:........................................................... 

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn 

thể): ......................................................................................................................... 

- Năm nghỉ hƣu (hoặc từ trần): ...................................................................... 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ 

từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thƣởng và đánh giá 

tóm tắt thành tích quá trình công tác
4
. 

 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức vụ (đảng, 

chính quyền, đoàn 

thể) 

Đơn vị công tác 
Số năm, tháng 

giữ chức vụ 

    

    

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG
5
 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
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2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

   

   

IV. KỶ LUẬT
6
 

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

QUẢN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẬN
7
 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO 
8
 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƢỞNG 
(Ký, đóng dấu) 

________________ 

1
 Ghi hình thức đề nghị khen thƣởng. 

2
 Trƣờng hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thƣờng dùng. 

3
 Đơn vị hành chính: Xã (phƣờng, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh 

(thành phố trực thuộc trung ƣơng) theo địa danh mới. 

4
 Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ 

từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thƣởng. Đối với trƣờng hợp đã nghỉ hƣu (hoặc 

từ trần) chƣa đƣợc khen thƣởng thì báo cáo quá trình công tác đến khi nghỉ hƣu (hoặc từ trần). 

5
 Nêu các hình thức khen thƣởng (từ Bằng khen trở lên) đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, bộ, ban, 

ngành, đoàn thể trung ƣơng, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng tặng hoặc phong tặng (ghi 

rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

6
 Ghi rõ hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị khen thƣởng 

(nếu có). 

7
 Đối với cán bộ đã nghỉ hƣu, trƣớc khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc tại nơi cƣ trú. 

Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng quản lý do Ban tổ chức tỉnh ủy 

hoặc thành ủy xác nhận. 

8
 Đối với cán bộ đã từ trần: Đơn vị quản lý cán bộ trƣớc khi nghỉ hƣu (hoặc từ trần) thì cơ 

quan quản lý cán bộ trƣớc khi nghỉ hƣu hoặc từ trần có trách nhiệm báo cáo, kê khai quá trình 

công tác (ghi rõ họ, tên,.. chức vụ ngƣời tóm tắt quá trình công tác). 
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Mẫu số 06 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

  Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng.....năm…….. 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG (TRUY TẶNG)……..
1 

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong) 

Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thƣởng 

(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

- Đối với đơn vị ghi sơ lƣợc năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán 

bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 

quán; nơi thƣờng trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt đƣợc 

(trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão 

lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của Nhà nƣớc; bảo vệ tài sản, tính 

mạng của nhân dân...). 

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG
2
 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
3
 

(Ký, đóng dấu) 

  

__________________ 

1
 Ghi hình thức đề nghị khen thƣởng. 

2
 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trƣởng cơ quan. 

3
 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trƣởng cơ quan. 
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Mẫu số 07 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

  Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng.....năm…….. 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG……………
1
 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thƣởng 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin 

điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 

quán; nơi thƣờng trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về 

năng suất, chất lƣợng, hiệu quả... đã đƣợc đăng ký trong đợt phát động thi đua 

hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt đƣợc thành tích xuất sắc, 

mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh 

nghiệm rút ra trong đợt thi đua...
2
. 

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG
3
 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
4
 

(Ký, đóng dấu) 

  

_______________ 

1
 Ghi hình thức đề nghị khen thƣởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thƣởng thuộc thẩm 

quyền của bộ, ngành, địa phƣơng; trƣờng hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tƣớng 

Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ, trƣờng hợp 

đặc biệt xuất sắc trình Thủ tƣớng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nƣớc tặng Huân chƣơng. 

2
 Nếu là tập thể hoặc thủ trƣởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ 

nộp ngân sách nhà nƣớc; đảm bảo môi trƣờng, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực 

phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền). 

3
 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trƣởng cơ quan. 

4
 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trƣởng cơ quan. 

  

 


