
TM. 1191 BONG THANH VIEN 
HU TICH 

Pham Anh Tuãn 

TONG CONG TY CONG HOA xA 1101 dHU NGHiA VIT NAM 
BUU BIN VI1T NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phtic 

S: Z /QD-BDVN-HDTV Ha Nói, ngày O tháng f  nám 2019 

QUYET BJNH 
Ban hành Quy ch Thi dna, Khen thtr&ng cüa Tong cong ty 

1191 BONG THANII VIEN TONG CONG TY BUU BIN VIT NAM 

Can ci Quyt djnh s 09/QD-BTTTTngày 06/01/2015 cUaB truâng B 
Thông tin và Truyên thông ye vic to chirc 1ii Tong cong ty Bu'u din Vit Nam; 

Can cir Diu1 t chirc va hoit dng cüa Tng cong ty Buii din Vit Nam 
ban hành theo Quyêt djnh so 1538/QD-BTTTT ngày 01/9/2016 cüa B Thông tin 
và Truyên thông; 

Cäncir Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust Thi dna, Khen thu&ng; 

Can cü Thông tu s 09/201 8/fl-BTTTT ngày 29/6/2018 cUa B Thông tin 
va Truyên thông hung dan cong tác thi dna, khen thuó'ng trong ngành Thông tin 
và Truyên thông; 

Xét d nghi cüa Chánh Van phông - Thung trirc Hi dng TDKT Tong 
cong ty, 

QUYET BllH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay "Quy ch Thi dua, Khen thithng 
cüa Tong cong ty Buu din Vit Nam". 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiêu luc thi hành k tr ngày k và thay the Quyt 
djnh so 51 2/QD-BDVN ngày 24/9/2013 ye vic ban hành Quy chê Thi dna, Khen 
thuO'ng cüa Tong cOng ty. 

Biu 3. Tng giám d6c, Chánh Van phông, Thu?ng trirc Hi dng Thi dna 
Khen thuO'ng, Tru&ng các Ban chüc näng, Ban Quãn 1 dir an các cong trInh Bixu 
diên, Thu tru&ng các don vj trong Tong cong ty chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh này./. 

Noi nhIn: 
-Nlnrdiêu3; 
- Bô TT và TT (dê b/c); 
- HDTV; 
- TGD, các PTGD; 
- Cong doàn TCT; 
- Doàn TNCSHCM TCT; 
-Luu:VT,VP. 

AS 4Af - 
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TONG CONG TY CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
BUU DIN VIIT NAM Dc Ip  - Tir do - Hnh phñc 

Ha Nç5i, ngày 0'(- tháng 5nãm 2019 

QUY CuE 
Till IWA, MIEN TH1JNG 

(Ban hành kern theo Quyê't dinh so' f2 /QD-BD VN-HDTV, ngày ( /572019 
cza H5i dOng thành viên TOng cong ty BLru din Vit Nam). 

Chtro'ng I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phjm vi diu chinh 

Quy ch nay diu chinh cong tác thi dua, khen thung tai  Tng cong ty 
Bi.ru din Vit Nam (sau day gi tAt là Tong cong ty). 

Diêu 2. Di tu'qng áp ding 

Quy ch nay áp diing di vói cá nhan và tp th có thành tIch dóng gop 
vao s1r phát triên cüa Tong cong ty. Bao gôm: 

1. Trong h thng th chi'rc cUa Tng cong ty: 

a)Cánhân: 

- Can b, cong nhân viên, nguôi lao dng k hçip dng lao dng các loi 

- DM tixçing không thuc din k hçip dng, ngui dti din phn vn gop 
cüa Tong cong ty tai  các doanh nghip khác. 

- Lao dng k hqp dng thuê khoán, dai  1, cong tác viên.... 

b) Tp th: Các dan vj thãnh viên Tng cong ty, các dan vj khôi Ca quan 
Tong cong ty, các dan vj trirc thuc dan vj thành viên và các dan vj khác 

2. Các tp th, ca nhân không thuc h thng t chi'rc cüa Tng cOng ty có 
thành tIch, cong lao dóng gop, ho trçi cho sr phát triên cUa Tong cong ty. 

Diu 3. Giãi thIch tfr ngfr 

Trong Quy ch nay các tü ngir, khái nim duói day duçc hiu nhix sau: 

1. "Dan vj thành viên" là các dan vj htch toán phii thuc; Cong ty con 
cüa Tong cOng ty duqc quy djnh tai  Diêu l tO chi'rc và hott dng cüa Tong cong 
ty Buu din Vit Nam. 

2. "Dan vj kh& Ca quan Tng cong ty" là bao gôm các Ban, Van phông, 
Trung tam Dôi soát, Trung tam Cong ngh Thông tin, Ban Kiêm soát ni b, 
Ban Quãn 1 dir an các cong trInh Buu din và các dan vj duqc thành 1p dê 
tham muu, giüp vic cho Hi dông Thành viên vãJhoc Ban Tong giám doe. 

3. "Dan vi true thuôc don vj thành viên" là các Buu din huyn và tl.rang 
duang, phông, ban và thong duang trirc thuc dan vj thành viên. 

I 
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4. "Don vj khác" là các tp th nhu bru ciic, t, dci,  nhóm... 

Diêu 4. Nguyen tác thi dua Va can cu xét tng. 

1. Ti,r nguyen, tir giác, cong khai, doàn kt, hcip tác và cüng phát trin. 

2. Vic xét tang các danh hiu thi dna phâi can cü vào phong trào thi dua; 
m9i cá nhân, tp the tham gia phong trào thi dna du phãi có clang k thi dua, 
xác djnh mlic tiêu, chi tiêu thi dua; cá nhân, tp th không clang k thi dua sê 
không diicc xét ttng các danh hiu thi dna. 

3. Không xét tng danh hiu thi dna cho Ca nhân, tp th bj xi:r phit hành 
chinh, bj kS'  lut tü khiên trách trô len. 

4. Thii gian cOng tác: 

a) Di vâi cá nhân: Lao dng k k& các loai hçTp dng clang lam vic tai 
Tong cong ty và phâi có thñ gian lam vic ti'r 10 tháng tr len trong nàm xét 
khen thii&ng; 

D& tucing nü nghi thai san theo ch d quy djnh cUa Nhà nuâc và nhng 
ngui có hành dng dung cam c1ru ngui, ciru tài san, nhüng ngui phiic vii 
chiên clâu do bj thuong tIch, tai nan  lao dng can diêu trj, diêu duthig theo két 
lun cUa co quan y tê, thI thôi gian nghi van dugc tInh dê xem xét tang danh 
hiêu thi dna. 

Dôi vâi cá nhan duçc Cu tham gia dào tao,  bi duthig ngn han  duói 01 
näm, chip hành tot quy djnh cüa Co s dào tao,  bôi duthig thI thai gian hçc tp 
dugc tInh vào thai gian cong tác de bInh xét danh hiu thi dua, hInh thüc khen 
thu&ng. Trung hcip cá nhân dugc ci:r tham gia dào tao,  bôi duthig tr 10 tháng 
tr& len trong näm xét khen thung, chap hành tot quy djnh cüa Co sâ dào tao,  bôi 
duO'ng, có kt qua h9c tp tr loai khá trâ len thI duqc tInh dê xét tang danh hiu 
"Lao dng tiên tiên". 

Déd vâi cá nhân thuyên chuyn cong tác thI dcm vj mcci có trách nhim 
xem xét, bInh bâu danh hiu thi dua trên Co sO có kiên nhn xét cüa don vi cQ 
(dôi vói tri.rng hcip có thai gian cong táC O don vj Cu tü 6 tháng trâ len); 

b) Di vôi tp th: Phài có thii gian chInh thüc hoat dng t1r 10 tháng tth 
len trong näm xét thithng. 

Diêu 5. Nguyen tc khen thtr&ng vã can cfr xét tng. 

1. Duçc tin hành thuthig xuyên, kjp thai, dam bào cong khai, dan chü, 
cong bang và chInh xác. 

2. Khen thuâng can cü vào diu kin, tiêu chun và thành tIch dat duc, 
khOng nhât thi& phãi có hInh thirc khen thuang mirc thâp rôi mói khen müc cao 
hon. Chü trQng khen thithng tp the nhô và cá nhân là ngu1i trirc tiêp lao dng, 
san xuât, ngu1i dan tc thiêu so và cá nhân có nhiêu sang tao  trong cong tác. 

3. Khi xét khen thu&ng cho nguai dmg du don vj phài can cü vào thành 
tIch cüa tp the do cá nhân do lãnh dao. 

4. Thai gian trInh khen thu&ng ln tip theo duc tInh theo thai gian lID 
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duçic thành tIch ghi trong quyt djnh khen thi.thng 1n truic. Di vth quyt djnh 
không ghi th?ji gian 1p diiçic thành tIch thI thii gian trInh khen thuâng lan sau 
dugc tInh theo th?i gian ban hành quyêt djnh khen thu&ig lan truäc. 

5. Trong 01 näm không trInh xét tang 02 hInh thirc khen thithng ctp Nhà 
nuâc cho mt dôi tuçing (tri'r thành tIch d.c bit xuât sac dt xuât; khen thithng 
theo niên han) 

6. Chi 1y k& qua khen thu&ng v thành tIch toàn din d lam can cü xét 
khen thuâng hoc dê nghj cap trén khen thithng. Kêt qua khen thuàng phong 
trào thi dna theo dçit duçc ghi nhn và uu tiên khi xét khen thu&ng hotc âê ngh 
cap trén khen thuâng. 

Chua khen thung tp th& cá nhân dang trong thai gian Co quan có thm 
quyên dang xem xét thi hành k lut ho.c dang diêu tra, kiêm tra khi có dâu hiu 
vi phm hoc Co don khiêu n.i, to cáo dang dixçic xác minh lam rö. 

7. Mt hInh thüc khenthithng cO th di.rçrc tng nhiu lAn cho mt di 
tuçmg; không tang thung nhiêu hInh thüc cho mt thành tIch dat  ducrc. 

8. Khen thuâng tinh thAn di dôi vói khen thithng 4t chAt. 

9. Khen thuàng cüa cAp nào do ThU tril&ng co quail, don vj cAp dO quyêt 
djnh theo dê nghj cUa Hi dông Thi dua - Khen thu&ng cUng cap. 

10. Không thuâng tin, chi tng 4t phAm k nim tuong rng vói mUc 
tiên thuâng kern theo các danh hiu và hInh thirc khen cho các to chUc, cá nhân 
nguYi nuóc ngoài. 

Diu 6. Nhung hành vi hl nghiêm cAm trong thi dua khen thtr&ng 

1. T chüc thi dua, khen thu&ng trái vói chInh sách, pháp lut cUa Nhà 
nuOc. Lçii diing thi dua, khen thizâng dé tritc lçri. 

2. Can tr& hotc ép buc tham gia các phong trâo thi dua. 

3. Ké khai gian di, lam giã h so, xác nh.n, d nghj không dUng di 
tuçing trong thi dua, khen thung. 

4. Lim diing chUc vu, quyn htn d d nghj, quy& djnh khen thung trái 
pháp lut. 

5. Lang phi tài san, các ngun lire cUa Nhà nuâc, cUa ttp th trong thi dua, 
khen thithng. 

Churng II 
THI DUA VA DANH HIEU THI DUA 

Miic 1 
H!NH TH1C VA NQI DUNG Till DUA 

Diu 7. Hhnh thfrc t chfrc thi dua 

1. Thi dna thtrng xuyên duçrc thirc hin trong su& thii gian cUa nàm 
cong tác nham hoàn thành mic tiêu, chi tiêu và chuong trInh ké hoach  cong tác 
dé ra. Can cü vào chUc näng, nhim v1t duçic giao cUa cá nhân, t.p the dê to 
chUc phát dng thi ctua. Thi dna thung xuyên áp diing giüa các cá nhân trong 
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mt tp the, các tp the trong cüng mt dan vj hoc giCa các dan vj có chirc 
näng, nhim vii, tInh ch.t cong vic ging nhau ho.c gn ging nhau. 

Vic th chirc phong trào thi dua thi.rông xuyên phài xác djnh rô mic dIch, 
yêu câu, m1ic tiêu, các chi tiêu cii th và dugc trin khai thirc hin ti th chirc, 
dan vj hotc theo cvm,  khôi thi dua d phát dng phong trào thi dna, k k& giao 
uOc thi dua; thirc hin däng k thi dua giüa các cá nhân, tp th. Kt thñc näm 
cong tác, thu tru&ng don vj, to churc, trithng các cm, khi thi dua tin hành tng 
kêt và bInh xét các danh hiu thi dua.. 

2. Thi dua theo dçt (chuyên d) là hInh thüc thi dua nhm thirc hin t6t 
nhim vi tr9ng tam hotc 1mb v1rc can tp trung giâi quyét duçc xác djnh trong 
khoâng thñ gian nhât djnh dê phân dâu hoàn thành nhim vii tr9ng tam, cap 
bach; hoc 1p thành tIch chào müng các ngày kS'  nim lan cüa Tong cOng ty, 
cüa ngành Buu din, cüa dat nuOc. Thi dua theo dgt (chuyên d) phâi xác djnh rO 
thai gian, m11c dIch, yêu câu, chi tiêu, ni dung và giâi pháp. 

Diu 8. Phát dng, chi do phong trào thi dna 

1. Tong cong ty, Cong doàn Tong cOng ty phát dng t chCrc, chi dao 
phong trào thi dua trong phm vi toàn Tong cOng ty. Hi dOng Thi dna - Khen 
thithng Tong cOng ty có trách nhim tham muu cho Hi dông thành viên và Ban 
Tong giám dôcTông cong ty ye ni dung thi dna và tO chüc phong trào thi dua. 

2. Thu tru&ng các co quan, t chirc, dan vj các cp trong Tng cong ty 
phát dng, chi dao  phong trào thi dua trong phm vi co quan, to chüc, dan vj 
mInh quân 1. 

3. Các t chrc doàn th trong Tong cOng ty phi hqp chat chë väi thu 
truang các dan vj khi phát dng, to chüc phong trào thi dua dam bâo cho phong 
trào thi dua dat  hiu qua cao. 

Then 9. Ni dung t chü'c phong trào thi dna 

1. Xác djnh rO mic tieu, phm vi, di tuçlng thi dua, trén co sà do d ra 
các chi tieu và ni dung thi dua cii the. Vic xác djnh ni dung và chi tieu thi 
dua phài dam bào khoa hçc, phü hqp vói thirc te cüa co quan, don vj, dja 
phuang và có tInh khâ thi. 

2. Triên khai các bin pháp t chüc vn dng tp th, cá nhân tham gia 
phong trào thi dua và theo döi qua trInh thrc hin. To chüc chi dao  diem dê rut 
kinh nghim và phô biên các kinh nghim tot trong các dôi tuçng tham gia thi dua. 

3. T chac so k&, tng k&, dánh gia kt qua cüa phong trào thi dua; 1ra 
ch9n tp the, cá nhân có thành tich xuât sac, lieu bieu de khen thuang hoc trInh 
cap trên khen thithng. 

4. Nâng cao vai trO, trách nim cüa dan vj, to chuc trong vic phát hin 
nhân to mâi, diên hInh tiên tien dê tuyên truyên, bieu duang, tOn vinh, nhân 
rng. Tang cuang phô bien các sang kien, kinh nghirn, cách lam hay, hiu qua 
dê mci nguai hc tap. Vic phát hin dien hInh tien tien là nhim vii trQng tam 
trong tO chüc các phong trào thi dua. 
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Diu 10. K giao lr&c thi dua và dáng k danh hiu thi dua 

1. Hang näm, các dan vj t chüc cho cá nhân, t.p th trirc thuc däng k 
thi dua, phân dau dat  duçc danh hiu thi dua; tong hçip ni dung dang k thi dua 
g1ri ye Tong cong ty theo huàng dan. 

2. Thy vào tirng ni dung, thyi dim va can cü vào nhim vi trçng tam hang 
nàm, các donvj to chirc k')" giao uOc thi dua giüa các co quan, doaith nghip, các tO 
chüc doàn the tai  da phucing hoc giüa các khôi, ciim thi dua. Gui bàn k két giao 
uóc thi dua ye Tong cong ty dê theo dôi, dánh giá theo thôi han  quy djnh. 

Muc 2 
DANH HIEU THI DUA VATIEU CHUAN DANH HIU 

THI DUA CHO CA NHAN 

Diu 11. Danh hiêu thi dua di vói cá nhân 

- Lao dng tiên tin; 

- Chin s5' thi dua Ca sâ; 

- Chin s' thi dua B Thông tin và Truyn thông; 

- Chin s5 thi dua toàn quc. 
• A •A JJieu 12. Danh hiçu Lao dçng tien tien 

Danh hiu "Lao dng tiên tin" duçic xét tang hang näm cho các cá nhân 
k hqp dông lao dng tü 01 näm trâ len dat  các tiêu chuân sau: 

1. Hoàn thành t& nhim vii di.rqc giao, dat  näng sut và ch.t luqng cao. 

2. Chip hành tat chü truang, chInh sách cüa Dâng, pháp lut cüa Nba 
nuc, chInh sách, quy djnh, nôi quy cüa Ngành, cüa dan vj và dja phuang; Co 
tinh than tir 1irc, doàn kêt, tixang trq, tIch circ tham gia các phong trào thi dua. 

3. TIch circ hçc tp chInh trj, van hoá, chuyên môn, nghip vii. 

4. Co do dirc, iaj sang lành manh. 
• A .iL - . Dieu 13. Danh hiçu Chien sy thi dua co so' 

1. Danh hiu "Chin s thi dua ca sâ" duçic xét tang hang näm cho các cá 
nhân dat  các tiêu chuân sau: 

a) Là "Lao dng tiên tin". 

b) Co sang kin, câi tin, giãi pháp d tang näng sut lao dng, tang hiu 
qua cOng tác duçyc Hi dông sang kiên các cap cong nhn hoc có dê tài nghiên 
cü'u khoa h9c dã nghim thu duçrc áp dung tai  cci quan, dan vj. 

2. T' 1 cá nhân duçic cong nhn danh hiu "Chin s5' thi dua co so" 
không qua 15% tong so cá nhân dat  danh hiu "Lao dng tiên tiên". 

Diu 14. Danh hiu "Chin sS thi dua B Thông tin và Truyn thông" 

Danh hiu "Chin s5 thi dna B Thông tin và Truyn thông" duçic xét 
ttng hang näm cho các Ca nhan dat  các tiêu chuân sau: 
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1. Co thành tIch tiôu biu xut sc trong s các cá nhân có 03 1n lien tic 
dat danh hiu "Chiên s' thi dua ca s&' và trong giai doan  nay có 01 1.n duqc 
tang Bang khen cña B Thông tin và Truyên thông v thành tIch toàn din theo 
niên han. 

2. Thành tIch, sang kin, giãi pháp cong tác, d tài nghiên c1ru cüa cá nhân 
do cO tác diing ânh hu&ng dôi vói B, Tng cong ty và do Hi dng Khoa h9c, 
sang kiên cap B xem xét, cong nhn. 

Hang näm, can cü van ban hixàng dn cüa B Thông tin và Truyn thông, 
Tong cong ty sê huóng dan các dan vj tiêu chuãn ciii the và thu tic xét khen thuOng. 

Diu 15. Danh hiu "Chiên s5 thi dua toàn quôc" 

1. Danh hiu "Chin s thi dua toàn quc" duc xét tang cho cá nhân có thành 
tIch tiêu biêu xuât sac nhât duçic lira ch9n trong so nhüng cá nhân có 02 lan lien ti1c 
dat danh hiu" Chiên s thi dua B Thông tin và Truyên thông". 

2. Sang kin, giài pháp cong tác, dtài nghiên ciru khoa hçc d lam can u xét 
ttng danh hiu "Chiên sT thi dua toan quôc " phái duqc áp diing thirc tiên dat  hiu 
qua cao có pham vi ãnh hug trong toãn quOc. Vic cOng nhn hiu qua áp diing và 
pham vi ánh hithng cüa Sang kiên, giái pháp cOng tác, dê tài nghiên thu khoa hçc do 
B truâng B Thông tin và Truyên thông xem xét, cOng nhn. 

3. Hang nam Tng cOng ty chi xét ch9n không qua 01 cá nhân tiêu biu nht 
d trInh cp trên phong tng danE hiu "Chiên s5 thi dua toàn quôc". 

4. ThYi dim xét d nghj phong tng danh hiu "Chin s5' thi dua toàn quc" 
là näm lin k vâi näm dat  danh hiu "Chiên s5 thi dua B Thông tin và Truyên 
thông" lan thi'r hai. 

Hang näm, can cü van ban huâng dn cüa B Thông tin và Tmyn thông, 
Tong cong ty sê hi.ràng dn các dan vj tiêu chuãn c11 the và thu tiic xét khen thithng. 

Muc 3 
DANH HIIU THI DUA VA TIEU CHUAN DANH HIU 

THI DUA CHO TiP THE 

Dieu 16. Danh hiçu thi dua doi vol ttp the 

- Tp th Lao dng tiên tin; 

- T.p th Lao dng xuãt sac; 

- Ci thi dua cüa B Thông tin và Truyn thông; 

- Ci thi dua cua ChInh phü. 

Diêu 17. Danh hiu "Tip the lao dng tiên tin" 

Danh hiu "Tap  th Lao dng tiên tin" dugc xét tng hang nàm cho các tp 
the dat  các tiêu chuân sau day: 

1. Hoàn thânh t& các nhóm chi tiêu: tài chInh tng hçp, quãn 1 tài chInh, 
quàn 1 chat luçmg, chap hành quy djnh cua Nhà mrâc và cua TOng cong ty. 
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2. Ni b doàn k&; Co phong trào thi dua thung xuyên, thiêt thijc, có 
hiu qua; 

A A A 

Dieu 18. Tieu chuan danh hieu  "Tap the lao dçng xuat sac 

Danh hiu "Tip th lao dng xu.t sic" là tQ.p th tiêu biêu, xuât sac thrcic 
1ra ch9n trong so các "Tap the lao dng tiên tiên" và disqc xét tng hang näm khi 
dat các tiêu chuân sau day: 

1. Sang tao,  vuçYt khó hoàn thành xut sc các nhóm chi tiêu: tài chInh 
tong hçip, quân 1 tài chInh, quãn i chat lugng, chap hành quy djnh cüa Nhà 
nuOc và cüa Tong cong ty. 

2. Ni b doàn k&; có phong trào thi dua thu?mg xuyên, thit thirc, dat 
hiu qua. 

Diu 19. Danh hiêu "Cô' thi dna cüa B Thông tin Va Truyên thông" 

1. "C? thi dua cüa B Thông tin và Truyn thông" duçic xét tang hang nàm 
cho các tp the (Tong cong ty, don vj thành viên, dan vj khôi Cci quan Tong cOng 
ty, Bixu din huyn và tlxcxng duang) dat  các tiêu chuân sau: 

a) Là "Tsp th lao dng xut s&c"; hoàn thành vuçit rnirc toàn din các nhóm 
chi tiêu: tài chInh tong hcp, q,uãn l tài chInh, quân l chat lucxng, chap hành quy 
djnh cüa Nba nuóc và cüa Tong cOng ty; hoàn thành toàn din các chucing trInh 
cong tác duçic giao. 

b) Co phong trào thi dua thung xuyên, thi& thirc, dat  hiu qua; Co nhân 
tO mth, mô hInh mói de các tp the khác h9c tip; 

c) Nôi bô doàn kt, tIch cuc thirc hành tit kim, chng lang phi, chông tham 
nhüng và các t nan  xã hi khác; 

2. "Cê thi dua cüa Bô Thông tin và Truyn thông" v thành tIch trong phong 
trào thi dua theo chuyên dê hoc theo lTnh vrc do B Thông tin và Truyên thông 
phát dng: dugcxét ttng sau khi tOn két phong trào thi dua theo chuyên dê hoc 
theo lThh vrc. VêdOi tuclng, tiêu chuân xét tang, B Thông tin và Truyên thông s 
có quy djnh the theo tüng phong trào thi diva. 

3. Hang nàm, can cü van bàn huOng dn cüa B Thông tin và Truyn 
thông, Tong cOng ty s huOng dan các dcm vj tiêu chuân cii the và thu tiic xét 
khen thu&ng. 

.A •A •A Then 20. Tien chuan danh hiçu Co thi dna cua Chinh phu" 

"Cè thi dua cüa ChInh phü" duçc xét tang cho các ttp th sau: 

1. "C?i thi dua cüa ChInh phü" duçc xét t.ng hang nàm cho các tp the 
(Tong cong ty, dan vj thành viên) tiêu bieu xuat sac dan dâu tron sO các tp the dat 
tiêu chuân "Ca thi dua cüa B Thông tin và Truyên thông". So luqng tp the dê 
ngh xét tang "Cii thi dna cüa Chinh phü" không qua 20% tong so ttp the dat  tiêu 
chuân ttng "C?i thi dua cüa B Thông tin và Truyên thông" 

2. Tap th tiêu biu xut sc nht trong phong trào thi dua theo chuyên d do 
Chü tch nuâc, Thu tu&ig ChInh phü phát dng dugc dánh giá khi so kêt, tong ket 
t 05 näm tth len. 

3 
I 
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3. Hang näm, can c1 van ban hrnng dn cüaB Thông tin và Tmyn thông, 
Tong cong ty sê hucng dan các dan vj tiêu chuân cii thô và thu tçic xét khen 
thu&ng. 

Chtro'ng III 
HINH THU'C, DO! TUQNG vA TIEU CHUAN MIEN THIJ'ONG 

Diu 21. Các 1oii hInh khen thtr&ng 

Các loai hInh khen thithng gm: "Khen thuâng theo cong trng hoc khen 
thuông thành tich dat  duqc", "Khen thrnmg theo dçt hoc khen thung theo 
chuyên dê". "Khen thu&ng dt xuât", "Khen ththng qua trInh cong hiên", 
"Khen thu&ng dôi ngoi" ducrc thrc hin theo quy djnh tai  Diêu 13 Nghi, dnh 
91/2017/ND-CP. 

Diu 22. HInh thfrc và di ttrqng, tiêu chuân khen thtr&ng cp Nhà 
nir&c 

HInh thüc khen thuing cp Nhà nurc gôm: "Huân chxang Sao yang"; 
"Huân chucmg Ho ChI Minh"; "Huân chucing Dc lap" hang nht, hang nhI, 
hang ba; "Huân chuang Lao dng" hang nhât, hang nhI, hang ba"; "Huân 
chuang Chiên công" hang nhât, hang nhI, hang ba; "Huân chtro'ng Dung cam"; 
"Huân, Huy chucing kháng chiên"; "Huân, Huy chuang Huu nghj"; Danh hiêu 
vinh dir Nhà nuâc: "Anh hung Lao dng", "Anh hung Lirc 1ucing vu trang nhân 
dan", "Nhà giáo nhân dan", "Thây thuôc nhân dan", "Ngh si nhân dan", "Nhâ 
giáo uu tü", "Thây thuôc uu tu", "Ngh si uu tü"; "Giâi tlur&ng Ho ChI Minh"; 
"Giái thu&ng Nhà nuc" và "Bang khen cUa Thu tuóng ChInh phü" thrc hin 
theo quy djnh tai  Chuong III cüa Lut Thi dua, Khen thuâng; tü Diêu 14 den 
Diu 36 và Diêu 38 Nghj djnh 91120171ND-CP. 

Hang näm, can cir van ban hu&ng dn cüa B Thông tin và Truyn thông, 
Tong cong ty sê hu&ng dan các dan v tiêu chuân c11 the và thu tiic xét khen 
thithng. 

Diêu 23. HInh thu'c và tiêu chuân các hInh thtrc khen thu*ng cüa B 
Thông tin và Truyên thông 

1. "Bang khen cüa B trithng B Thông tin và Truyên thông" v thânh 
tIch toàn din: 

a) Tang cho cá nhân k hccp dng lao dng tilt 01 nàm tr& len, guong mu 
chap hành tot chu trucmg, chInh sách cilia Dâng, pháp 1utt cilia Nhà nuOc, 02 närn 
tth len lien tiic hoan thành xuât sac nhim v11, trong thai gian do có 02 sang kiên 
dugc cong nhn và áp dirng hiu qua trong pham vi cap co s; 

b) T.ng cho tp th (Tng cong ty, dan vj thành viên, don vj khi Co 
quan Tong cong ty, Bu'u din huyn và tuong throng) 02 näm trà len lien tic 
hoàn thành xuat sac các nhóm chi tiêu: tài chInh tOng hçip, quán 1 tài chInh, 
quãn l chat luçing, chap hành quy djnh cua Nba nithc và cilia Tong cong ty; ni 
b doàn kêt, thirc hin tot quy chê dan chili & co s, to chilrc tot phong trào thi 
dua; chäm lo di song vt chat, tinh than trong tp the; thijc hành tiêt kim; thirc 
hin day dii các chê d, chInh sach dôi vri mi thành viên trong tp the. 
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2. "Btng khen cüa BO tru&ng B Thông tin và Truyn thông" ye thành 
tIch trong phong trào thi dna theo chuyên dé hoc theo 1Tnhvirc do B truâng B 
Thông tin và Truyên thông phát dng: dirçc xét tang  khi tong kêt phong trào thi 
dua theo chuyên dé ho.c theo linh v1rc; B tru&ng B Thông tin Va Truyên 
thông s xét tang Bang khen cho t ,p the, cá nhân có thành tIch xuât sac, tiêu 
biêu trong phong trào thi dua. Vê dôi tuçing, tiêu chuân xét ttng, B Thông tin 
và Truyên thông sê có quy djnh ci the theo tmg phong trào thi dua. 

3. "Bang khen cüa B truàng B Thông tin và Truyn thông" ye thành 
tIch xuât sac dt xuât: duçic xét tang cho tp the, cá nhân dtt giãi thu&ig cao ti 
các cuc thi, lien hoan, triên lAm cap quôc gia, quôc têtrong 1mb virc quAn l 
nhà nuc cüa B Thông tin và Truyên thông; có sang kiên, phát minh, sang chê, 
ung dung tiên bô khoa hoc, k thuât, cong nghê dem lai hiêu qua cao hoäc tap 
the, cá nhân 1p duçic nhiêu thành tIch xuât sac có phtm vi ânh hithng lan, có 
tác dung nêu gucing hc tp trong ngành Thông tin và Truyôn thông. 

4. "Bang khen cüa B tru&ng B Thông tin và Truyn thông" v thành 
tIch có qua trInh dóng gop lâu näm cho sir nghip xây dirng và phát triên ngành 
Thông tin và Truyên thông Vit Nam, duçic xét tang cho các tp the nhân djp k3 
nim ngày truyên thông cüa co quan, dan vj vào các nàm chän. 

5. "Bang khen cüa B trithng B Thông tin và Truyn thông" xét tang cho 
ngi.rai Vit Nam i nuOc ngoài và tp the, cá nhân ngu?ii nuOc ngoài có thành 
tIch dóng gop cho sir phát triên cüa ngành Thông tin và Truyên thông Vit Nam. 

6. KS' nim chirang "VI s1r nghip Thông tin và Truyn thông" là mt 
hInh thüc khen thuâng cüa B Thông tin và Truyên thông dê ghi nhn cong lao 
dóng gop cüa các cá nhân vào sir phát triên ngành Thông tin và Truyên thông 
Vit Nam. Vic xét ttng KS' nim chucing thirc hin theo quy ché do B truang 
Bô Thông tin và Truyên thông quyêt djnh ban hành. 

7. "Truâng luu nim": B trithng B Thông tin và Truyn thông ttng 
"Trithng lixu nim" dé ghi nhn thành tru xây drng và phát triên cho các tp the 
có qua trinh xây drng và phát triên on djnh t1r 05 nAm trà len; ni dung "Truang 
luu nim" do don vj co so dê xuât va Vii Thi dua - Khen thuOng thârn djnh, trinh 
B truOng quyêt djnh. 

8. Hang näm, càncir yän bàn huOng dn cüa BO Thông tin và Tmyn thông, 
Tong cong ty Se huOng dan các dan vj tiêu chuãn và thU tiic xét khen thithng. 

Diu 24. Giy khen cüa Tng cong ty Biru din Vit Nam 

1. Giy khen cUa Tng cong ty y thành tIch toàn din: 

a) Tng cho Ca nhân kS'  hcip dng lao dng tü 01 nAm trO len dat  các tiêu 
chuân sau: 

- Hoan thành t& nhim vi duçrc giao, thành tIch phâi dat mOc tiên tiên ye 
nAng suât, chat luçing và hiu quA, tieu bieu so v&i các cá nhân có cUng cuang 
vi, cUng thim vii, diéu kin và hoàn cAnh; 

- Co phAm ch,t dao  dUc tht; doAn kt, guang mu chp hành chU truang, 
chInh sAch cUa DAng, pháp 1ut cUa NhA nuOc; 
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- TIch cçrc, chü dng hc tp nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vii. 

- TIch circ tham gia các phong trào thi dua do don vj phát dng. 

b) Tang cho cá nhân k hçip dng thuê khoán, dai  1, cong tác viên.. .dat 
các tiêu chuân sau: 

- Hoàn thành t& nhim vi duçic giao, thânh tIch phãi dat  mi:rc tiên tin v 
näng suât, chat luçmg và hiu qua, tiêu biêu so vi các cá nhân có cüng nhim 
vii, diêu kin và hoàn cành; 

- Co phm ch.t dao  due tt; doàn k&, gucing miu chip hành chü truong, 
chinh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuâc; 

- TIch circ tham gia các phong trào thi dua do don vj phát dng. 

c) T.ng cho tp th (Don vj thành viên, don vj khi Co quan Tng cong 
ty, don vj trrc thuc) dat  các tiêu chuân sau: 

- Là tp th tiêu biu, hoàn thành tt các nhóm chi tiêu: tài chInh tng 
hçp, quán l tài ehinh, quân l chat krqng, chap hành quy djnh cüa Nba nuác và 
cüa Tong cong ty; 

- Ni b doàn kêt; thirc hin tot quy ch dan chü a cci sa, t chüc tt 
phong trào thi dua; 

2. Gity khen cüa Tng cOng ty v thành tIch theo dt (chuyên d): Xét 
tang cho tp the, cá nhân dat  thành tIch xuât sac, tiêu bieu trong phong trào thi 
dua do TMg cong ty phát dng. Vê dôi tuqng, tiêu chuân xét tang, Tong cOng ty 
së có quy djnh ciii the theo tmg phong trào thi dua. 

3. Giy khen cUa Tng cong ty v thành tIch xu.t sc dt xut: Xét tng 
cho tp th& Ca nhân dat  giãi thuâng cao tai  các cuc thi, lien hoan, triên lam cap 
quc gia, quc t len quan den hoat dng cüa Tong cong ty, B Thông tin và 
Truyên thông; có sang kiên, phát minh, sang chê, irng dçing tiên b khoa hçc, k' 
thut, cong ngh dem lai  hiu qua cao hoc tp the, cá nhân 1p duc nhiêu 
thành tich xut sc có pham vi ành hithng lan, cótác diving nêu guong h9c tp 
trong Tng Cong ty, trong ngành Thông tin và Truyên thông. 

Các don vj cn chü dng phát hin, d nghj Tong cong ty khen thithng 
hoc d nghj cap trên khen thu&ng kjp thai, ngay sau khi tp the, cá nhân dat 
ducfc thành tIch xuât sac dot xuât. 

4. Giy khen cüa Tng cong ty cho cá nhân dn tui nghi him: 

Xét tang cho cá nhân là can b, cOng nhân viên, nguai lao dng lam vic 
tai các don vj trong Tong cong ty dà có thông báo nghi huu, can dat  dông thai 2 
tiêu chuân sau: 

- Không trong thai gian bj thi banE kS'  lust tü hInh thüc khin trách tra len. 

- TInh dn thai diem nghi him có thai gian cOng tác tü 10 näm tra len tai 
các don vi cüa Tong cong ty hoc các don vj khác thuc B Thông tin và 
Truyên thông. 
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5. Gi.y khen Tng cong ty tang cho cá nhân k hçip dông thuê khoán, dai 
1, cong tác viên... có cong lao dóng gop vào sir phát triên cUa Tong cong ty, dat 
các tiêu chuân sau: 

- qo thai gian lam vic tng cong tir 20 11am tr& len di vi Nam, 15 näm 
trâ len dôi vii nü 

- Co phm ch.t dao  due t&; doàn k&, gucing mu chp hành chü truong, 
chInh sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nhà nuâc, quy djnh cüa don vj. Không trong 
thñ gian bj thi hành k lut tü hInh thirc khiên trách tr& len. 

6. Giy khen Tng cong ty tng cho t.p th& cá nhân noài t chirc cüa 
Tong cong ty có thành tIch dóng gop cho sir phát triên cüa Tong cong ty Buu 
din Vit Nam. 

7. Mu Giy khen: Quy djnh tai  Phi 1iic s 01 kern theo Quy chê nay. 

Diu 25. Giy khen cüa Thu tru*ng don vj thành viên 

1. Giy khen cüa ThU tru1ng don vj thành viên v thành tIch toàn din: 

a) Giy khen cUa ThU tru&ng don vj thành viên xét tng cho Ca nhân dt 
các tiêu chuân sau: 

- Hoàn thành tt nhim vii duçic giao; 

- Co phm cht dao  dirc t&; doàn kt; gucrng mu chap bath chU truong,
I 

chInh sách cUa Dãng, pháp 1ut cUa Nhà nuâc; 

- ChU dng, sang tao,  vuqt khó, phi hcp tt vói các cá nhân, tp th& dcm 
vj trong thirc hin thim vv; 

- TIch c11c hçc tp nâng cao trInh d chuyên môn, nghip viii. 

b) Giy khen cUa ThU tr'ithng don vj thành viên xét tang cho tp th dat 
các tiêu chuân sau: 

- Hoàn thành t& nhim v, k hoach; 

- Nôi bô doàn k&, tIch c11c thirc hành tit kim, chng lang phi, chông 
tham nhüng và các t nan  xà hi khác. 

- Dam bâo an toàn v sinh lao dng, phOng chng cháy n& an toàn qu 
két, duc cong nhn danh hiu don vj An toàn v sinh lao dng, 

2. ThU truóng don vj thành viên tn Giy khen cho tp th, cá nhân dat 
thành tIch xuât sac trong cong tác chuyên dê, dt xuât do don vj hoc Tong cong 
ty phát dng. Thành tIch cUa cá than, t the do phãi là tiêu biêu trong so nhüng 
ca than, tp the dat  thành tich chuyên dê, dt xuât nhung chua dt mUc d nghj 
Tong cong ty ttng Giây khen. 

3. GiAy khen cUa ThU trixâng don vj thàth vien tang cho tp th& Ca nhân 
ngoâi to chuc cUa don vj don vi có thàth tIch dóng gop cho sir phát triên cUa 
danvj. 

4. Vic tang thuung Giy khen cn duc tin bath thung xuyên, klp  thai 
khi ket, tong kêt các phong trào thi dua hoc khi tp the, cá than dat  dugc 
thành tIch xuât sac dt xuât. 

5. Mu Gi.y khen: Quy djth tai  Phii 1itc s 01 kern theo Quy ché nay. 
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Chtro'ng IV 
THAM QUYEN QUYET B!NH,  TRAO  ThNG, 
THU TVC,  HO SC oE NGH! MIEN THIY(NG 

Mic 1 
THAM QUYEN QUYET B!NH  vA TO CH1YC TRAO TJNG 

Biu 26. Thiim quyn quyt djnh tng danh hiu thi dna và hInh thfrc 
khen thtr&ng 

1. Thm quyn quyt dnh khen thixâng các danh hiu thi dna, hInh thirc 
khen thithng cap nhà nixâc duçic thrc hin theo Diêu 77 và Diêu 78 Lut Thi 
dna, Khen thu&ng. 

2. Thtm quyn quyt dnh khen thithng các danh hiu thi dna, hInh thirc 
khen thithng cüa B Thông tin và Truyên thông thirc hin theo Diêu 26 Thông 
tu so 09/201 8/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 cüa B Thông tin và Truyên thông. 

3. Thm quyên quy& djnh khen thithng cüa Hi dng thành viên Tng 
cong ty: 

- Tang danh hiu "Lao dng tiên tin", "Chin s5 thi dua co sâ" và tin 
thuOng kern theo nêu có cho can b cong nhân vien Co quan Tong cOng ty va 
viên chirc quân l thuc các don vj thành viên cüa Tong cOng ty; 

- Tang danh hiu "Tsp  th lao dng tiên tin", "Tap  th lao dng XUtt sc" 
và tin thu&ng kern theo nêu có cho các don vj thành viên và các don vj thuc 
Co quan Tong cong ty; 

- Ttng Gi.y khen và tin thrning kern theo nu có cho cá nhan, tp th 
thuc Tng cOng ty có thành tIch toàn din, thành tIch xuât sac dt xuât; 

- Tang Giy khen và tin thing kern theo cho Ca nhân nghi ch d hixu 
trI; 

- Tng Giy khen và tin thuâng kern theo cho cá nhân k hgp dng thuê 
khoán, dai  l,  cong  tác viên... có cong lao dóng gop vào sir phát triên cña Tong 
cong ty 

- Tang Giy khen và tin thu&ng kern theo nêu có cho cá nhân, tp th 
ngoâi to chüc cUa Tong cong ty có nhiêu dóng gop cho sir phát triên cüa Tong 
cOng ty; 

- Các hInh tliCrc khen thuâng khác cüa Tng cOng ty. 

4. Thm quyn quy& dnh khen thuâng cüa Tng giárn dc Tng cong ty: 

- Khen thrning các cá nhân, t.p th có thành tich xut sc trong các 
chuong trInh thi dua theo dqt, chuyên dê cüa Tong cOng ty; tp the, cá nhân có 
thành tIch xuât sac, dt xuât; 

- Khen thu&ng các cá nhân, tp th dat  thành tIch xut sc duçc tang các 
danh hiu thi dua, hInh thüc khen thu&ng cap nhà ni.thc, cap B, ngành, doàn th 
trung uong và dja phuong. 
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- Khen thithng các cá nhan, tp th ngoài to chüc cUa Tng cong ty có 
nhiêu dóng gop cho sir phát triên cUa Tong cong ty. 

5. Thrn quyn quyt djth khen thithng cüa Thu truâng don vj thành viên: 

- T.ng danh hiu "Lao dng tiên tin", "Chin s' thi dua Co s&" cho can 
b cOng nhân viên thuc don vj; 

- Tang danh hiu "Tap th lao dng tiên tin", "Tap  th lao dng xuât sac" 
cho các t.p the trong co câu tO chirc cüa don vi thành viên; 

- Tang Giy khen cho các cá nhân, tp th v thành tIch toàn din, thành 
tIch theo dçit, chuyên dê, xuât sac dt xuât; 

- Khen thithng Ca nhân, tp th trong hoc ngoài t chüc cüa don vi có 
thânh tich xuât sac, dóp gop cho cho sir phát triên cüa don vi ho.c Tong cOng ty; 

- Các giài thuâng và hInh thüc khen thu&ng khác cüa don vi. 

Diu 27. T chfrc trao tng vã don nhn 

1. Nguyen tc trao t.ng: Vic cOng b và trao tang các danh hiu thi dua, 
hInh thirc khen thu&ig là djp dê ton vinh guong nguii tot, vic tOt và nhüng 
diên hInh tiên tiên, do do phái to chirc trang trQng, song phâi bão dam hiu qua, 
thiêt thuc, tránh nhUng biêu hin phô trixong hInh thirc, lang phi. Khi to chüc, 
can kêt hçip vOi cac ni dung khác cüa don vj dê tiêt kim thôi gian và chi phi. 

2. Trách nhim t chüc trao tng: Thu trrnmg các don vi t chüc l trao 
ttng dôi vói tat câ các danh hiu thi dua, các hInh thuc khen thu&ng cap don vi, 
cap Tong cOng ty, cap Bô, ngành, doàn the trung uong và dja phuong, cap nhà 
nuOc (ngoai các Quyêt djnh duçic cOng bô và trao tti TOng cong ty hotc các b, 
nganh). Thuing trrc Hi dông Thi dua - Khen thuàng Tong cOng ty trirc tiêp 
phôi hçrp vâi các don vj dê tO chüc vic trao ttng theo dung các quy dnh chung. 

3. Nghi thüc t chuc trao tang: 

a) Các danh hiu thi dua, hInh thüc khen thuâng cp nhà nuôc thrc hin 
theo quy djnh tai  Nghj djnh sO 145/2013/ND-CP ngày 29/10/2013 cüa ChInh 
phü ye Quy djnh tO chuc ngày k' nim; nghi thuc trao tng, don nhn hInh thuc 
khen thuâng, danh hiu thi dua; nghi lê dOi ngoi và don tiôp khách nuóc ngoài 
và theo quy djnh tti khoãn 2 Diêu 44 Nghj djnh 91/2017/ND-CP. 

b) Các danh hiu thi dua, hInh thüc khen thithng cp Bç5, ngành, doàn th 
trung uong và dja phuong, cap Tong cOng ty và don vj thành viên can to chuc 
trang nghiêm, có tác dung dng viên, giáo diic. 

4. Thm quyn trao ttng: 

a) cac danh hiu thi dua, các hInh thuc khen thung do Thu tuó'ng ChInh 
phü, Chu tjch nithc quyêt dinh: Thuc hin theo quy djnh tti Dieu 81 Lut Thi 
dua, Khen thuâng. 

b) Các danh hiu thi dua, các hInh thüc khen thung do B tnthng quy& 
djnh: B trithng trao tang hotc üy quyen trao t.ng. 
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c) Các danh hiu thi dna, các hInh thrc khen thu&ng do Hi dng thânh 
viên Tong cong ty quyêt dnh: Chü tjch Hi dông thânh viên Tong cOng ty trao 
tang hoc üy quyén trao tng. 

d) Các danh hiu thi dua, hInh thrc khen thu&ng do Tng Giám dc Tng 
cong ty quyêt djnh: Tong Giám dôc Tong cong ty trao t.ng hoc üy quyên trao 
ttng. 

e) Các danh hiu thi dua, các hInh thirc khen thu&ng do Thu truâng don vj 
thành viên quyêt djnh: Thu tru&ng don vj thành viên trao ttng hoc üy quyên 
trao ttng. 

Miic2 
THU TVC  VA HO Sa BE NGH! MIEN THIXNG 

Biu 28. Tuyn trInh khen thtr&ng 

1. Tuyn trInh khen thuâng duçic thrc hin theo nguyen tc: Cp trên 
chi to chirc xét khen thuO'ng hoc dê nghj cap có thâm quyên khen thithng khi 
nh.n ducchô so dê nghj khen thiRmg cüa cap dithi trrc tiêp. Không nhn ho so 
gi:ri vrç1t cap. 

2. Cap nào quãn 1 v t chüc, lao dng và qu5 luang thI cp do khen 
thu6ng hoc trInh cap trên khen thu&ng dôi vi các dôi tuçing thuc phm vi 
quân 1. 

3. Khen thithng thành tIch trong các phong trào thi dna: cp nào chü trI 
phát dng các dcrt thi dua, thI cap do có trách thim so két, tong kêt, lra ch9n cá 
nhân, tp the tiêu biêu xuât sac dê khen thithng hoc dê nghj cap trên khen 
thining. 

4. Khen thithng thành tIch xut sc dt xut: cp nào có cá nhân, tp th 
1p duoc thành tIch xuât sac, d1t xuât thI cap do có trách nhim khen thuing 
hotc trInh cap trên khen thu&ng. 

9 9 9 

Bieu 29. Thu tic trinh khen thung 

1. Di vOi nhüng don vj có nghia viii np ngân sách Nhà nithc, khi trInh 
khen thung: C thi dna, Bang khen, Chiên sT thi dua Bô Thông tin và Truyên 
thông, Tp the lao dng xuât sac và các hInh thüc khen thithng cap Nhà nithc 
cho tQtp the hoc cá nhân là Thu tru&ng don vj, trong ho so khen thithng phài có 
van bàn xác nhn cüa co quan quãn l thuê có thâm quyên. 

H so d nghj khen thuâng cp nhà nix&c d& vd doanh nghip phài có 
báo cáo kêt qua kiêm toán trong thi gian tü 05 näm trâ len truOc khi de nghj 
khen thu&ig. 

2. Các danh hiu thi dna, các hInh thüc khen thu&ng phài thông qua và có 
kiên bang van bàn cüa Hi dông Thi dua - Khen thithng các cap truOc khi 

quyêt djnh khen thu&ng hoc trInh cap trên khen thithng: 

- "Lao dng tiên tin"; 

- "Chin si thi dua co s&"; 
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- "Chin si thi dna B Thông tin và Truyn thông"; 

- "Chin sT thi dna toàn qu6c". 

- "Tap the lao dng tiên tin"; 

- "Tap th lao dng xuât sac"; 

- "Co thi dna cüa B Thông tin và Truyn thông"; 

- "Bang khen cüa B truOng B Thông tin và Truyên thông"; 

- Các danh hiu và hInh thirc khen thixOng cp Nhà nuóc. 

3. D& vOi khen thuOng K' nim chucing "VI sr nghip Thông tin và 
Truyên thông" và các truOng hqp khen thu&ng theo ho so, thu tçic don giãn quy 
djnh tai  Dieu 85 Lu.t Thi dua, Khen thu&ng thI không phâi thông qua Hi dong 
Thi dua Khen thu&ng. Dan vj lam chuyên trách cong tác thi dua, khen thuOng có 
trách thim thâm dnh ho so, thành tIch theo tiêu chuân quy djnh và trijc tiêp 
trInh khen thuOng. 

4. Các truOng hçp d nghj khen thu&ng danh hiu "Lao dng tiên tiên", 
"Chiên si thi dua Co sO", "Tip the lao dng tiên tiên", "Tip the lao dng xuât 
sac", "Bang khen cüa B truOng B Thông tin và Truyên thông", Giây khen cüa 
Tong cong ty phãi có trên 50% thành viên Hi dông Thi dna Khen thii&ng dông . 

5. Các truOng hçip d nghj khen thrOng "CO thi dua cüa B Thông tin và 
Truyên thong", "CO thi dua cüa ChInh phü", "Bang khen cüa Thu thOng ChInh 
phü", "Huân chucing" và "Huy chuong" các loi phãi có trên 70% thành viên 
Hi dông Thi dua Khen thithng dông . 

6. Các truOng hqp d nghj khen thuOng danh hiu: "Chin si thi dna cüa 
B Thông tin và Truyên thông", "Chiên si thi dna toàn quôc", "Anh hung Lao 
dng", "Anh hung lrc hrçng vu trang nhân dan" phãi có trén 90% thành viên 
Hi dông Thi dua Khen thuOng dông . 

.A .,.. Dieu 30. Hiçp y khen thuo'ng 

1. Khi trinh khen thuOng don vj thành vien hoc Thu truOng don vj thành 
viên phâi có kiên cüa SO Thông tin và Truyên thông tinh, thành phô tr%rc thuc 
trung hang. 

2. TruOng hop các don vj thành viên trong Tong cong ty duçic dja phuong 
xét ch9n trInh cap trén khen thuOng ye thành tIch chuyên dé, dt xuât theo tuyên 
dja phuong thl Tong cong ty së xem xét, xác nhn thành tIch cho don vj theo 
yêu câu cüa dja phuong nhung don vj duqc khen thuOng së không duçc ttng 
tiên thuOng tO Qu khen thuOng tp trung cüa Tong cong ty. 

Diu 31. H so d nghj khen thtr&ng 

so d ngh xét tng danh hiu thi dna và hInh thuc khen thuOng theo 
mâu tai  phii 1iic 02 kern theo Quy chê nay và theo các quy djnh sau: 

1. DM vOi các danh hiêu thi dua, hInh thirc khen thuOng thuc thâm quyên 
hoc duçc u' quyên, Thu trithng các don vj can cü Lust Thi dua- Khen thuô'ng, 
các van bàn quy djnh cüa Nba nuOc và Quy ché nay de cii the hoá thirc hin 
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trong don vj mInh. 

2. H so d nghj xét tang danh hiu thi dua và hInh thüc khen thu&ng cp 
Tong cong ty, don vi dê nghj khen thu&ng np 01 b (bàn chInh), gm có: 

a) Th trInh; 

b) Biên bàn bInh xét khen thu&ng cüa Hi dng Thi dua Khen thuOng; 

c) Báo cáo thành tich cüa cá nhân, tp th duçic d nghj khen thu&ng. 

DM vâi d nghj tang Gi.y khen cho cá nhân nghi ch d him trI: h so 
gôm t trInh kern theo danh sách và Quyêt dnh nghi chê d hizu tn hoac thông 
báo nghi ché d huu trI cüa cá nhân 

3. H so d ngh xét tng danh hiu thi dua và hInh thüc khen thuông cp 
B, don vj dê nghj khen thithng np 02 b (bàn chinh), gôm có: 

a) Th trInh; 

b) Biên bàn bInh xét khen thuâng cüa Hi dng Thi dua Khen thung; 

c) Báo cáo thành tIch cüa cá nhân, tp th duqc d nghj khen thu&ng; 

d) Van bàn hip y, xác nhtn cüa co quan quãn 1 có thrn quyn theo quy 
djnh. 

4. H so d nghj xét tang danh hiu thi dua và hInh thirc khen thuàng cüa 
ChInh phü, Thu tuóng ChInh phU: Don vj dê nghj khen thuing np 04 b (bàn 
chInh), rnôi b gôm có: 

a) To trInh; 

b) Biên bàn bInh xét khen thuOng cüa Hi dng Thi dua Khen thii&ng; 

c) Báo cào thành tIch cüa Ca nhân, tp th dirçc d nghj khen thrning; 

d) Van bàn hip y, xác nhn cüa co quan quãn 1 có thm quyn theo quy 
dinh. 

4. H so d nghj khen thuOng Huân chuong các 1oi: Don vi d nghj khen 
thuOng np 05 b (bàn chInh), môi b gôm có: 

a) TO trInh; 

b) Biên bàn bInh xét khen thuOng cüa Hi dng Thi dua Khen thuOng; 

c) Báo cáo thành tIch cüa cá nhân, tp th di.rqc d nghj khen thuOng; 

d) Van bàn hip y, xác nhn cüa co quan quãn 1 có thm quyn theo quy 
djnh. 

5. H sci d nghj xét tang danh hiu Anh hung grn 05 b (bàn chInh), mi 
bgômcó: 

a) TO trInh; 

b) ' kin d nghj bang van bàn cüa c.p üy Dàng cüng cp; 

c) Báo cáo thành tIch cüa Ca nhân, tp th duqc d nghj khen thuOng; 
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d) Biên bàn và k& qua bö phiu kin d nghj ttng danh hiu Anh hung cüa 
Hi dông Thi dua Khen thithng cap trInh khen thuó'ng; 

d) Van bàn hip y, xác nhn cüa co quan quân 1 có thm quyn theo quy 
djnh. 

6. H so d nghj khen thu&ng di v&i cá than, tp th có thành tIch tiêu 
biêu xuât sac do ngi.thi d'irng dâu don vj phát hin dê khen thiRing gôm: Th trInh 
kern theo danh sách dê nghj khen th1x&ng và báo cáo torn tAt thành tIch do co 
don vj dé nghj khen thu&ng thirc hin. 

7. H so d nghj khen thithng di vi các trithng hçip cá nhân, tp th 
diicic dê nghj khen thu&ng ye thành tIch dt giài thithng cao ti các cuc thi, lien 
hoan, triên lAm cap quôc gia, quôc tê trong lTnh virc quãn 19 cüa B Thông tin và 
Truyên thông, có sang kiên, phát minh, sang ché, 1rng diing tiên b khoa h9c k5' 
thut, cong nghê và trong linh virc khác phãi có xác nhn bang vAn bàn cüa co 
quan quàn 19 có thâm quyên. 

Diu 32. Thô'i hin np hil so' d ngh khen thu'&ng. 

1. Khen thithng thành tIch theo phong trào thi dua thumg xuyên hang 
närn: Tong cong ty quy djnh cii the thii hn gui ho so dôi vâi ti'xng danh hiu thi 
dua và hInh thüc khen thuâng tai  huàng dan hang näm. 

2. Khen thi.ràng thãnh tIch theo dçit, chuyên d: CáC don vj gl'ri h so ngay 
sau khi so kêt, tong kêt cac phong trào thi dua. 

3. Khen thu&ng thành tich xut sc dt xut: các don vi gl'ri h so ngay sau 
khi cá nhan, t.p the 1p dixçic thành tich xuât SAC, dt xuât, 

Chtrorng V 
QU'S KHEN THIJ'ONG 

Diêu 33. Nguyen tc trIch Ip, quail 19 và sfr diing Qu5 thi dna khen 
thu'&ng. 

1. Qu5' thi dua khen thu&ng cUa Tng cOng ty duçc thirc hin theo Quy 
chê Quàn 19, sir diing Qu5 khen thuOng, Qu phüc lcd cüa Tong cong ty Buu 
diên Viêt Narn. 

2. Qu5 thi dua khen thuâng cüa các don vj do the don vj quãn 19 và sü 
dicing dê chi cho vic to chirc các phong trào thi dua cüa don vj, mua sAm hin 
4t khen thuàng, tiên thu&ng ho.c tang phâm kern theo các danh hiu thi dfla Va 
hInh thirc khen thithng cho tp the, cá nhân trirc thuc và phc vii các hoat dng 
khác ye thi dua khen thu&ng cüa don vj. 

3. Tin thuâng kern theo các danh hiu thi dua, hInh thurc khen thtró'ng. 

a) Muc tin thuâng các danh hiu thi dna, hInh thüc khen thix&ng ducc 
thrc hin theo quy djnh hin hành cüa Nhà nuóc và Tong cOng ty dugc quy djnh 
theo Phi 1ic so 03 kern theo Quy ché nay. 

b) Mt di tuçmg dt duçic nhiu danh hiu thi dua ma thai gian (giai 
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doan) d dt duqc các danh hiu thi dua do khác nhau thI drcic nhn tin thuâng 
cüa các danh hiêu thi dua. 

c) Mt di tuqng vüa dat  danh hiu thi dua v1ra dt hInh thirc khen ththng 
ma thânh tich và thai gian (giai domn) dé dat  diiçc cac danh hiu thi dua, hinh 
thirc khen thuâng do giông nhau thI chi duçc nhn tiên thithng cüa danh hiu 
ho.c hInh thüc có müc tiên thu&ng cao nhât. 

4. Nghiêm cam vic sü diing Qu thi dua, khen thu&ng vào miic dIch 
khác. 

Chtro'ng VI 
QUYEN, NGHiA VJ CUA cA NHAN, T4ILP THE; TIXOC VA PHUC HOI 

DANH Hh1U 

Diu 34. Quyn lqi cüa cá nhân, tp th trong thi dua, khen thu'&ng. 

1. Duqc tham gia các phong trào thi dua do Nhà nrnrc, B, Tng cong ty 
và dan vj phát dng. 

2. Dugc d nghj xét tang danh hiu, hInh thüc khen thuâng theo dung quy 
dnh. 

3. Co quyn gop hotc d nghj cp Co thm quyn xét ttng danh hiu, 
hInh thüc khen thuâng cho cá nhân, ttp the có dU thành tIch và tiêu chuân theo 
quy djnh. 

4. D nghj cp có thrn quyn không xét tng danh hiu, hInh thrc khen 
thu&ng, thu hôi các danh hiu, hInh thirc khen thu&ng dâ duçic ttng hotc khen 
thithng không dung tiêu chuân, không dung thu tiic theo quy djnh. 

5. Ca nhân duçic tang danh hiu thi dua, hInh thirc khen thuâng ngoâi vic 
duçic khen thithng theo quy djnh cOa Quy chê nay, duqc iru tiên xét nâng bâc 
luong sóm trurc thii han,  uu tiên cir di nghiên cüu h9c tsp,  cong tác, bôi duoi-ig 
nâng cao trInh dO chuyên môn, nghip vii a trong nuóc và nuâc ngoài theo quy 
dnh cüa pháp 1ut. 

Diu 35. Nghia vii cüa Ca nhân, tp the trong thi dua, khen thu&ng. 

1. Nghiêm chinh chtp hành các quy djnh cüa pháp 1utt, cüa Tng cong ty, 
dan vj trong cong tác thi dua, khen thithng. 

2. Ca nhân, t.p th duçic khen thuàng có nghTa vit bâo quân các hin vt 
khen thu&ng, không duçyc cho nguai khác mugn dê thc hin hành vi vi pham 
pháp 1ut. 

3. Tir cMi than  danh hiu hotc hInh thüc khen thuâng không xirng dáng 
vói thành tIch và không dung tiêu chuân, thU t1ic theo quy djnh. 

Diu 36. Hüy bO quyt djnh khen thu'&ng 

1. Ca nhân gian di trong vic kê khai thành tIch d ducc khen thuâng 
Huân chuang, Huy chuang, Bang khen, Giây khen thI bj hUy bO quyt djnh khen 
thu&ng và bj thu hôi hin 4t, tiên thuang dã nhn. 
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2. Can cü vào kt 1un cUa co quan có thm quyn xác djnh vic cá nhân 
kê khai gian dôi thành tIch dé duqc khen thuâng, co quan trInh khen thu&ng có 
trách nhim dê nghj cap có thâm quyen khen thuâng ban hành quyêt djnh buy 
bó quyêt djnh và thu hôi hin 4t, tiên thixing. 

3. H so d nghj hüy bô quyt djnh gm có: 

a) T trInh cüa co quan trixc tip trInh khen thuâng di vri tüng loi hInh 
khen thuâng cho cá nhân; 

b) Báo cáo torn tht l do trInh cp có thm quyn hüy bO quy& djnh khen 
thithng. 

4. Trung hcip t chirc, Ca nhân dä duqc tang danh hiu thi dua hoc hInh 
thirc khen thithng, ma sau do có két lun cUa Co quan có thâm quyên ye vic có 
sai phm, khuyêt diem trong khoâng thii gian tInh thành tIch dê nghj tang danh 
hiu thi dua hoäc hInh thüc khen thu&ng thI tüy theo mirc d sai phtm, khuyêt 
diem dé h. mirc khen thung hoc buy bó quyêt djnh khen thix&ng theo quy djnh 
(tr11 nhU'ng cá nhân dà hy sinh, tü trân). 

5. Sau khi có quyt djnh hUy bO hInh thüc khen thu&ng, Co quan trInh 
khen thithng CO trách nhim thu hôi hin 4t khen thu&ng giao np Vê Ca quan 
lam Cong tác thi dua, khen thung cüng cap; so tiên thu&ng thu np vâo ngân 
sách nba nuOc hotc qu5 thi dua, khen thix&ng theo quy djnh. 

Diu 37. Thu tiic, h so' ttró'c hoc phiic hôi danh hiu 

Thu tçic, h so tuâc ho.c phiic hi danh hiu thi dua duçc th1rc hin theo 
quy djnh t.i Diêu 79 Nghj djnh 91/2017/ND-CP. 

Chtro'ng VII 
TO CHI5'C QUAN L' CONG TAC THI BUA, KHEN THUNG 

A A P ' A P 9 P A Dieu 38. To chu'c b9 may lam cong tac thi dna, khen thu'o'ng cac cap. 

B may lam cong tác thi dua, khen thuâng gm Hi dng Thi dua Khen 
thuâng va b phn lam Cong tác thi dua, khen thung cüa TOng cong ty và các 
dcmvi. 

1. Tti Tng côngty: 

- Hôi dng Thi dua Khen thu&ng Tng Cong ty là co quan tharn muu cho 
Lânh dto Tong Cong ty ye cOng tác thi dua, khen thithng và do Hi dông Thành 
viên Tong cong ty ra quyét djnh thành lap. 

- T chüc b phn chuyên trách theo dôi cong tác thi dua, khen thu&ng 
cüa Tong cong ty, lam dâu môi giüp vic cho Hi dông Thi dua Khen thuông 
Tong cOng ty ye cOng tác thi dua, khen thumg. 

2. Tii các don vi thành viên: 

- Hi dng Thi dua Khen thung cua don vi là co quan tham mixu cho 
Thütru&ng don vj ye cong tác thi dua, khen thu&ng và do Thu truO'ng don vj ra 
quyêt djnh thành lip. 
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- Can cü vao quy mô và to churc san XUtt cüa dan vj b trI can b chuyên 
trách hoc kiêm nhim lam cong tác thi dua, khen thu&ng. 

- Di vth nhttng don vj trçrc thuc dan vj thành viên, tüy theo quy mO có 
the thành 1p Hci dông Thi dua Khen thir&ig cap co s& d t chirc phong trâo thi 
dua và triên khai cong tác khen thuâng tai  dan vj. 

3. Hi dông Thi dua Khen thithng các cp lam vic theo nguyen thc tp 
trung dan chü và biêu quyêt theo da so. Trung hqp kin các thành viên Hi 
dông Thi dua - Khen thu&ng ngang nhau thI kin cüa Chü tch Hi dng là 
quyêt djnh. 

.A A A• A . ., Dieu 39. Thanh phan Hçn dong Thi dua Khen thtwng cac cap. 

1. Hi dng Thi dua Khen thuàng Tng cong ty do Chü tjch Hi dng 
Thành viên Tong cOng ty lam Chü tjch Hi dông; Tong giám dOc, Chü tjch 
Cong doàn Tong cong ty lam Phó chü tjch Hi dông; Thành viên Hi dông 
thành viên Tong cong ty, các Phó Tong giám dôc, Truâng ban (hotc Phó 
Tri.thng ban) các Ban chirc näng, di din các to chirc Dâng, Doàn TNCS Ho ChI 
Minh cüa Tong cong ty lam Uy viên Hi dông, Chánh Van phông Tong cong ty 
lam Uy viên Thung tr1rc Hi dông. 

2. Hi dng Thi dua Khen thuâng don vj do Thu truâng dan vj lam Chu 
tjch Hi dông; Chü tjch Cong doàn, Phó giám dôc lam Phó chü tjch Hi dông; 
Tru&ng phông To chirc - Hành chinh hoc Chuyên viên phii trách cong tác thi 
dua, khen thithng cüa don vj lam Uy viên Thumg trrc Hi dông; Dai  din Doàn 
thanh niên Cong san Ho ChI Minh và can b phçi trách mt so linh vrc chü yeu 
do Thu trithng don vi quyêt djnh lam Uy viên Hi dông. Hi dông Thi dua Khen 
thuâng don vj không vuçlt qua 9 thành viên. 

Diêu 40. Hi dIng Thi dua Khen thtrô'ng các cp có nhim vIii, quyn 
hin sau: 

1. Tham muu cho Thu trithng don vi cüng cp phát dng các phong trào 
thi dua theo thâm quyên. 

2. Djnh ki dánh giá k& qua phong trào thi dua và cong tác khen thuOng; 
tham muu vic so kêt, tOng kêt cOng tác thi dua, khen thuâng; kiên ngh, dê xuât 
các chü trixcmg, bin pháp day manh  phong trào thi dua trong tüng näm và trng 
giai doan. 

3. Tham muu cho Thu triz&ng don vj cüng ctp kim tra, giám sat các 
phong trao thi dua va thirc hin các chü tnrang, chInh sách pháp 1ut ye thi dua, 
khen thithng. 

4. Tham m.ru cho Thu tru&ng dn vi cüng cp quyt djnh phong tang các 
danh hiu thi dua và hInh thuc khen thuO'ng theo thâm quyên hoc trInh cap có 
thâm quyên khen thithng. 
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Chirong VIII 
QUAN LY HO SO THI DUA, MIEN THIXONG 

Diu 41. Tii Tong cong ty 

Van phông Tng Cong ty có trách nhim quân 1 h so các danh hiu thi 
dua, hInh thirc khen thithng thuc thâm quyên ttr cap Tong cong ty tr& len và toàn 
b ho so khác lien quan den cOng tác thi dna, khen thu6ng cüa Hi dong Thi dna - 
Khen thuâng Tong cong ty và Hi dông Thi dna -Khen thithng cüa Khôi co quan 
Tong cong ty. Két thiic näm kê hoach, chuyên ho so vào luu trct theo Quy djnh 
van thu km tr', Bang thii han  bâo quán tài 1iu và hu&ng dan hang näm. 

Diu 42. Ti các don v 

1 .B phn thirc hin cong tác Thi dua - Khen this&ng cüa don vj có trách 
nhim tO chüc quãn 1, luu trü toàn b ho so lien quan den cOng tác thi dua, 
khen thu&ng theo quy djnh. 

2. Di vâi báo cáo chi tit thành tIch d nghj các danh hiu thi dua, các 
hInh thüc khen thuâng cüa cá nhan, tQp the thI các cap trInh khen to chirc lu'u trt 
theo quy djnh. 

3. Lp s yang ghi ten các cá nhân, ttp th dat  danh hiu "Tap the lao 
dng xuât sac", cá nhân dat  tü danh hiu "Chiên s thi dua Co So" tr& len. 

4. Ti noi sinh hoat  Chung cüa don vj, niêm yt các biu theo dôi däng k 
thi dua, kêt qua xêp loai các dqt thi dua trong 11am và Ca 11am cüa Ca nhân, tp 
the dê cong khai, so sánh và khICh l phong trào thi dua a mi tp the, don vj. 

ChtrongIX 
KIEM TRA, xi5' LY VI PHhAM, GIAI QUYET KHIEU NiI, TO CÁO 

Diu 43. Kim tra cong tác thi dua, khen thtr&ng 

1. Hi dng Thi dua - Khen thuing Tng cong ty có trách nhim to chüc 
kiêm tra cOng tác thi dua, khen thuang tai  các don vj trong pham vi toán Tong 
cong ty truâc, trong và sau khi xét khen thuing. 

2. Thu tru&ng don vj có trách thim kim tra cOng tác thi dua, khen 
thu&ng tai  các don vj do mmnh quãn 1)2. 

Diu 44. Xfr I vi phm 

Thirc hin theo quy dith tai Diu 96, Diu 97 Lust  Thi dua, Khen thuàng 
vá các van ban cüa Ca quan Nba nuâC có thâm quyên. 

ChirongX 
DIEU KIIOAN THI HANH 

Dieu 45. To chtrc thti'c hiçn 

1. Van phông Tng cong ty chu trách thim huâng dn và kim tra vic 
triên khai thrc hin Quy ché nay. Can cü tIth hInh thrc tien hang nàm, giao Van 
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phông Tng cong ty nghiên c1ru d xut t' 1 khen thu&ng di vâi các don vj. 

2.Thü trithng các don vj th cht'rc trin khai thirc hin vâ cii th hoá cac 
tiêu chuân phü hçip vi tInh hInh hoat dng cüa don vj mInh; xây dirng các chi 
tiêu thi dua cii the, khuyên khIch 1uçng hoá các chi tiêu thành các thang bc 
diem de vic xét khen thu&ng duçic chInh xác, khách quan và g1ri v báo 
Tong cong ty. 

3. Khiphát dng phong trào thi dua và sau mi dçit thi dua, các don vj có 
trách nhim to chüc so ket, tong kêt và gui báo cáo (cong tác to chüc, so kt và tng 
kêt) ye Thithng trirc Hi dông Thi dua - Khen thuâng Tong cOng ty và Cong doãn 
Tong cOng ty. 

Diu 46. Diu chinh tiêu chun danh hiêu thi ttua và hlnh thu'c khen 
thtr&ng 

1. DM vOi danh hiu thi dua, hInh thüc khen thuâng cp B Thông tin và 
Truyn thông: Khi các quy djnh cüa B Thông tin vâ Truyên thông diêu chinh, 
b sung tiêu chuân dôi vói các danh hiu thi dua và hInh thüc khen thi.thng thI 
Tong cong ty s diêu chinh các tiêu chuân tuong irng. 

2. Di vói danh hiu thi dua, hInh thrc khen thuàng cp Tng cong ty: 
Trong triRing hqp can thiêt, dê nâng cao chat 1uçng, khuyen khIch các tp the, 
cá nhân rèn 1uyn phn du, Tong cOng ty sê hrnrng dan bô sung tiêu chuân dôi 
vOi tmg danh hiu thi dua, hInh thüc khen thu&ng. 

3. Trong qua trInh thirc hin Quy ch nu có vuâng m.c hoc phát sinh 
nhüng dim chua phü hçip, các don vj phán ânh ye Thixông trirc Hi dông Thi 
dua Khen thuung Tng cong ty dê tong hcip, báo cáo Hi dông Thi dua Khen 
thu&ng xem xét, quyêt 

TM. HQI BONG THANH VIEN 
CHU T!CH 

Phim Anh Tuan 
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PHU LUC  02 
MQT sO MAU VAN BÀN AP DJNG TRONG HO SC THU TIJC KHEN THIJONG 

(Kern theo Quy chê' Thi dua khen thwáng Tang cong y ducrc ban hành theo 
Quye't djnh sO':2 /QD-BDVN-HDTVngay 1'f/ 572019 cia Tang cOng ty Bu'u din Vit Narn) 

Mu s 01 T? trInh d nghj khen thuâng 

Mu s 02 Biên bàn hp xét khen thixâng cUa Hi dng Thi dua Khen thuâng 

Mauso03 

Báo cáo thành tIch dà nghj tng Huân chuang, B.ng khen cüa Thu trnfcng 
ChInh phi:i, C thi dua cUa ChInh phu; C thi dua và Bng khen cp B, 
Tp the Lao d9ng xuat sac; Giay khen doi vcn tap  the co thanh tich xuat sac 
trong thrc hin nhim vçi cong tác 

Mu s 04 
Báo cáo thành tIch d nghj tng Huân chuung, B&ng khen cüa Thu ti.ràng 
ChInh phU, Chin s5 thi dna toàn quc; Chin s thi dua, Bang khen cp B 
và Giy khen di vâi cá nhân có thành tIch thirc hin nhim vii cong tác 

Mu 05 
Báo cáo thành tIch d nghj t.ng hoc truy tang Huân chrcxng cho cá nhân 
có qua trInh cng hin 

Mu 06 
Báo cáo thãnh tIch d nghj phong tang danh hiu Anh hung cho tp th có 
thành tIch dc bit xut sc trong cong tác 

Mu 07 
Báo cáo thành tIch d ngh phong tang danh hiu Anh hung cho cá nhân có 
thành tIch dc bit xut sac trong cong tác 

Mu s 08 
Báo cáo thãnh tIch d nghj tang Huân chixo'ng, Bang khen cüa Thu tuàng 
ChInh phU, Bang khen cp B; Giy khen cho tp th& cá nhân có thành tIch 
xut sac dt xu.t 

Mauso09 
Báo cáo thành tIch d nghi khen thinvng theo dat thi dua hoàc theo chuyên 
de cho tap  the, ca nhan 

Mu 10 
Báo cáo thành tIch d nghj khen thiiing Huãn chuang, B&ng khen cüa Thu 
tuàng Chfnh phü, Bang khen cp B và Giy khen cho t chüc niiOc ngoài 

Mu 
Báo cáo thành tIch d nghj khen thuâng Huãn chuang, B.ng khen cüa Thu 
tiió'ng ChInh phU, Bang khen cp B và Giy khen cho cá nhân nuOc ngoài 



MusO1 
DON V CAP TREN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Tinh (thànhpM), ngày ... tháng ... nàm... 

TI TRINH 
V/v d nghj khen thirô'ng  (1) 

Kmnh gri:  

Can cr Quy chê Thi dua Khen thithng Tng cong ty Bmi din Vit Nam ban hành theo 
Quyêt dnh so /QD-BDVN-HDTV ngày.... tháng .... näm  

Can cur Biên ban hçp Hi dông Thi dua — Khen thtrâng . . .(2)... ngày ... tháng ... 11am 
ye vic xét khen thuâng thành tIch cüa các t.p the, cá nhân (trong phong trào thi dua 

thu.rô'ng xuyên hang näm, thi dua theo dçt; trong vic thirc hin nhim vi tr9ng tam, dt xuât, 
thành tIch chuyên dê, hotc giai don ...); 

.(2) kInh trInh Tong cong ty xét khen thiiOng (hoc trInh cap trên khen thung) cho: 
('Ghi theo thr tr tap  the trzthc, cá nhán sau; trong tap  the ghi dan v/ ca sà trithc, dan 

vi du'ó'i ca sà sau, trong cá nhân ghi rO hQ, ten, chz,c vi chuyên môn,). 
KInh trInh Bi tru&ng xem xét, quyêt djnh./. 

Noi nhIn: Thu trir&ng don vj 
- Nhu trên; (K3,dóng dáu, ghi rô hQ và ten) 

- Luxu: VT,.. 

-(1): Danh hiu thi dua, hInh thi.rc khen thuxâng. 
-(2): Ten ca quan, don vj dê xuât khen thixOng. 

Sé: /TTr..... 



Mu s 02 
DN V CAP TREN CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 
S& /BB..... 

BIEN BAN 
Hçp Hi dng Thi dua - Khen thirông ..(1).. 

Ngày. . .tháng näm Hi dng Thi dna - Khen thuô'ng . . .(2).. .hQp ti. ...dê xét khen 
thtr&ng và trInh khen thixông cho các tp the, cá nhãn Co thành tIch xuât sac (trong phong trão 
thi dua thithng xuyên hang n.m, thi dua theo dçt; trong vic thixc hin nhim v tr9ng tam, 
dt xuât, thành tIch chuyen dê, hoc giai do?n ...). 

I. Thành phn tham dir cuc hQp: 

(Ghi rö hQ, ten, chzc danh cia titng thành vien) 

Các thãnh vien Hi dng v.ng m.t (ghi rO hQ, ten, chirc danh, 1 do vng mat) 

I!. Ni dung cuc hçp: 

1. Chü to cuOc hçp cong b chixcng trInh, ni dung, yêu c.0 cuc hçp; 

2. Sau khi nghe Thuàng trirc HOi  dng TDKT (ho.c can b phi trách v cong tác 
TDKT cüa dan vi) báo cáo tInh hInh tiêp nhn, kêt qua thâm djnh ho sa, thành tIch dê nghj 
khen thung cüa cac tp the, cá nhân va dir kiên dê xuât khen thung cho các tp the, cá nhãn; 

Hi dng dâ thão 1un va di dn th6ng nh.t d nghj . . .(2). . .xét quyt djnh khen 
thixông và trInh B trlxmg B Thông tin và Truyên thông xét khen thu&ng cho các tp the, cá 
nhân sau: 

(Ghi theo trInh 4r xét khen thu'àng các danh hiu thi dua và hInh thic khen thu'àng tir 
tháp den cao;trong cá nhán ghi rO hQ, ten, chic vy chuyên món,). 

Biên bàn cuOc hçp d dixc thông qua và duc các thành viên HOi  dng tham dr cuc 
h9p hoàn toàn nhât trI. 

Cuc hp be mc hi gi ngày tháng näm.... 

Thir k) cuc h9p Chü to cuc hQp 
(Kj, ghi rö ho và ten) (Ky, ghi rO hQ và ten,) 

-(1): Ten co quan, don vj d xut khen thir&ng). 
-(2): Thñ trixng cc quan, dan vj dé xuât khen thu&ng. 



S, ngày, tháng, nãm cüa quyk dnh cong nhn danh hiu 
thi dua; co' quan ban hành quyt djnh 

Näm Danh hiêu thi dua 

Hlnh thüc khen 
thu'ô'ng 

S, ngày, tháng, näm cüa quyt djnh khen thirO'ng; co' 
quan ban hành quyt dlnh 

Nãm 

Mks031  
DON V! CAP TREN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 
S: /BC..... 

Tinh (thànhphó'), ngày......tháng.......nám...  

BAO CÁO THANH TICH 
nE NGH! KHEN 2 

(Mu báo cáo nay áp diing di vi tp th) 
Ten tp th d nghj 

(Ghi dy dü bang chü in thumg, không vit t.t) 
I. SO LIIOC DiC DIEM, TNH H!NH 
1. Dc dim, tInE hInh: 
- DIa dim trii si chInh, diin thoui, fax; dja chi trang tin din tü; 
- Qua trInh thành 1p và phát trin; 
- Nhüng dc dim chInh cüa don vj, dja phtrcmg (v diu kin tir nhien, xâ hi, ca cu t cht'rc, 
co' s v.t ch.t), các t chrc dâng, doan th 3. 
2. Chirc näng, nhim vii: Chic näng, nhim vi thrçc giao. 
II. THANH TICH DJ1' DUOC 
1. Báo cáo thành tIch can cir vào chüc näng, nhim vii diiçic giao cüa Ca quan (dan vj) va di 
tucrng, tiêu chun khen thuO'ng quy dnh tai  Lust thi dua, khen thuâng, Nghj dinh 
s ngày tháng näm 201.... cüa ChInh phil 
Ni dung báo cáo nêu rO nhung thành tIch xuât sc trong vic thirc hin các chi tiêu (nhim 

vi) ciii th v nãng sut, cht hrcmg, hiu qua cong tác so vth các näm tn.xàc (hoc so vâi 1n 
khen thirng tri.thc day); vic di mOi cong tác quãn 1, cãi each hành chInh; sang kin, kinh 
nghim, d tài nghiên ciru khoa hc và vic irng diing vào thirc tin dem 1i hiu qua cao v 

kinh t xa hi déi vi b, ban, ngành, dja phuang và Ca nuâc4. 

2. Nhüng bin pháp hoc nguyen nhân d.t duçc thành tIch; các phong trào thi dua dã du9'c áp 
diing trong thirc tin san xuât, cong tác. 
3. Vic th?c hin chü truo'ng, chInh sách cüa Dãng, pháp 1u.t cüa Nha n1i6c5. 

4. Hot dng cüa t chirc clang, doàn th 6. 
III. CAC HNH THUC BA DUC KHEN THU'ONG7  
1. Danhhiêuthi dna; 

2. HInh thi'rc khen thung: 

XAC NHiN CUA CAP TRINH 
KHEN THU'ONG 

(Kj, dóng dá'u) 

THU TRIYONG DON V! 
(Kj, dóng dá'u) 

   

Báo cáo thành tIch 25 nãrn truóc t1ii dim d nghj di vài Huân chuo'ng Sao yang, 10 näm di vi 
Huân chtro'ng H ChI Minh, 10 näm di vri Huân chtro'ng Dc lip, Fluân chuo'ng Quan cong. 05 nàm 



di vi Huân chixcing Báo v T quc, Huân chi.rcmg Lao dng; 05 näm di vâi Bang khen cüa Thu 

tiiàng ChInh phü; 01 näm di vài C? thi dua cüa ChInh phü, C? thi dna cAp B, cAp tinh và Giây khen; 

01 näm di viii Tp th lao dng xuAt sc và B&ng khen cAp B, cAp tinh. 
2 Ghi rO hInh thfrc d nghj khen thuàng. 

Di vài don vi san xuAt, kinh doanh cAn nêu tInh hInh tài cbInh: Tng s vn c djnh, kru dng; 

ngun vn (ngân sách, tir co, vay ngân hang...). 

Thy theo hInh thIrc d nghj khen thung, nêu các tiêu chI co' ban trong vic, thrc hin nhim v'j 

chInh trj cüa don vj (có SO sánh vói nãm triràc hoc 03 näm, 05 nãrn tnr&c thO'i dim d nghj), vi dii: 

- D6i vri dan vj san xuAt, kinh doanh 1p bang thng ké so sánh các tiêu chI: Giá trj tng San lu'o'ng, 

doanh thu, lçi nhuân, t' suAt lai nhuân, np ngân sách, dAu tix tái san xuAt, thu nhp bInh quân; cac 

sang kin câi tin k5 thut, ap ding khoa hçc (gia trj lam lqi); pliic I9'i xã hi; thrc hin chInh sách 

bâo him di vài ngirO'i lao dng... vic thrc hin nghia viii np ngân sách nhà nuó'c; dam bâo môi 

tri.x&ng, an toàn v sinh lao dng, an toàn v sinh thrc phAm (có trIch Iiic vâ ni dung xác nhn cüa co 

quan nhà rnróc cO thAm quyn). 

- Di vâi triIYng hoc: Lp bang thng ké o sánh các tiêu chI: Tng sc h9c sinh, hanh  kim và k& qua 

hçc tap; s hçc sinh giOi cAp tnr&ng, cAp huyn (qun, thj xã, thanh ph thuc tinh), cAp tinh (thành 

ph6 thuOc Trung uong), cAp quc gia; s giáo vién giOi các cAp; s d tai nghiên cfru,... 

- Di vOi bnh vin: Lp bang thng kê so sánh the tiéu chI: Tng s ngu'O'i khám, chU'a bnh; tng s 

nguYi duçirc diu trj ni, ngoai tró; tng s giung bnh dim vao sCr ding; sé> ngri du'qc khám, diu tn 

bénh, ch&a bnh min phi; s dA tài nghién ctru khoa hoc, các sang kin, áp ding khoa hçc (giá trj lam 

lçxi v kinh t, xA hi...). 

Vic thc hin chü tnro'ng, du'O'ng Ié.i cüa Dáng, chInh sách vá pháp Iut cua Nha nu'ó'c; chäm lo dO'i 

sang can b, nhân vién; hoat dng xä hi, tr thin... 
6 Cong tác xây dirng dáng, doan th: Nêu vai trO, kt qua hoat dng và xp Ioai cüa th chirc dáng, doan 
th (kern theo giAy ch(rng nhn hoc quyt djnh cong nhn). 

Néu cac danh hiéu thi dua, các hinh thirc khen thrnng dä dwc Dáiig, Nha nuàc, b, ban, nganh, 

doan the Trung u0ng, tinh, thanh ph6 trijc thuôc Trung uong ting hoac phong tang (ghi rO s quyAt 

djnh, ngày, thang, nãm k quy& djnh). 

:( 
U 
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S, ngày, tháng, nAm cüa quyt dtnh  cong nhn danh hiu 
thi dna; co quan ban hành quyt djnh Nàm Danh hiéu thi dna 

Mus6O4' 
DN VI CAP TREN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p - Tç do - Hanh phüc 

Tinh (thànhpho'), ngày......tháng.......nãm........ 

BAO CÁO THANH TICH 
DENGH!TJNG 2 

(Mu báo cáo nay áp diing di vOi cá nhân) 

I. S€1 LU€%C LY LICH 
- Hç ten (Ghi dy dü bng chü in thir?mg, không vit t.t):  

- Sinh ngày, tháng, näm: Giài tInh  

- Que quán3  

- Trü quán:  

- Dcm vj cong tác:  

- Chirc vi (Dang, chInh quyn, doàn th):  

- TrInh d chuyên môn, nghip v1i:  

- H9c ham, h9c vj, danh hiu, giãi thung:  

II. THANH TICH DAT DUQC 
1. Quyn han, nhim vii duçic giao hoc dam nhn:  

2. Thành tIch dat dugc ccia cá nhân4:  
III. CAC HINH TH1C DA DUC1C KHEN THUONG5  
1. Danh hiêu thi dna: 

2. Hinh thirc khen thun 

am 
Hlnh thfrc khen 

thtrO'ng 
S, ngày, tháng, nAm cüa quyêt djnh khen thirO'ng; co 

quan ban hành quyt djnh 

THU TR1xaNG D1N V NGIJfl BAO CÁO THANH TICH 
XAC NHIN, DE NGHI (Kj, ghi rö ho và ten) 

(Kj, dóng dá'u) 

XAC NHiN CUA cAp TRINH KHEN THU (NG 

(Kj, dóng dá'u) 

Báo cáo thành tIch 10 nãrn tru'àc thii dim d nghj di v&i Huân chrong Dc Isp, Huân chucing 
Quân công, 05 nàm tru'óc thOi dim d nghj di vâi Huân chi.rong Báo v T quc, Huân chucmg Lao 
dng; 05 näm di vol Bng khen cña Thu tràng ChInh pht1, 06 näm di vâi danh hiu Chin s thi dua 

toàn quc, 03 nãm di vO.i danh hiu Chin s thi dua cp b, cp tinh; 02 näm di vài Bang khen cp 

b, cp tinh; 01 nãm di vol Chin si thi dua Co sâ và Giiy khen. 
2 Ghi rO hInh thirc d nghj khen thuóng. 



Dcm vi hành chInh: Xã (phtr&ng, thj trn); huyen  (qun, thj xã, thãnh ph thuc tinh); tinh (thành ph 

trirc thuc trung i.rcng). 

Nêu thành tIch Ca nhân trong viêc thirc hin nhim vi thrçc giao (k& qua dä dt dtrqc v näng suât, 

chit luqng, hiéu qua thrc hin nhim vv; cac bin pháp, giâi pháp cong tác trong vic di mi cong 

tác quân 1, nhung sang kin kinh nghim, d tài nghiên ciru khoa hoc;  vic di mói cong ngh, 1rng 

diing khoa hoc, k5 thut vao thrc tin; vic thirc hin chü trlrclng, du'Ong 1i cüa Dâng, chInh sách Va 

pháp 1ut cüa Nhà nuàc; cOng tác bi thrOng, hçc tp nâng cao trInh d chuyén môn, phm chit dao 

dire; chäm lo di sang can bô, nhân viên; vai irO cüa ca nhân trong cOng tác xây dirng Dàng và các 

doàn th; cong tác tham gia cac hot dng xã hôi, tir thin...). 

- Di vài can b lam cOng tác quân 1' nêu torn t thành tIch cUa don vj, riéng thu tnx&ng don vj kinh 

doanh 1p bang thng kê so sánh cac tiéu chI: Giá tn tng san luong, doanh thu, lçri nhun, np ngân 

sách, dAu ttr tái san xut, thu nhp bInh quân; các sang kin cái tin k thut, áp diving khoa hc (giá trj 

lam lqi); phüc lqi xä hôi; thirc hin chInh sách bâo him d6i voi ngiiO'i lao dng... vic thc hin nghia 

vi np ngân sách nhà nuirc; dam bão mOi tru'Ong, an toàn v sinh lao dng, an toàn v sinh thc phm 

(co trIch lic va ni dung xác nhn cüa c quan nhà nuâc có thm quyn). 

- Di vâi tnthng hçc: Lp bang thng ké so sánh các tiêu chI: Tng s hçc sinh, hanh  kim và kt qua 

hc tap;  s6 hc sinh giOi cp trithng, cp huyn (qu.n, thj xã, thành ph thueic  tinh), cp tinh (thành 

ph thuOc Trung irang), cp quc gia; s giáo viên giôi các cap; s d tài nghiën ciru,... 

- Di vài bnh vin: Lp bang thng kô so sánh các tiêu chI: Tng s nguOi khám, chU'a bnh; tng s 

ngisM dtrçic diu trj ni, ngoai trü; tong sO giu'Ong bnh dua vao sir diing; sO nguOi dirçrc khám, diOu trj 

bénh, chtia bênh min phi; sO dO tài nghién ciru khoa hçc, các sang kin, áp dicing khoa hçc (giá trj lam 

igi vO kinh t, xA hi...). 

- DOi vii cac hôi doàn thO, thy kOt qua thc hin các nhim vi cOng tác trong tam và các chi.rcrng trInh 

cOng tác cOa trung trang hi, doàn thO giao. 

- DOi vii cac ca quan quân l2 nhà nuic, thy kOt qua thirc hin các nhim vii chInh trong quãn l' nba 

nine, thc hin nhim vii chuyên mon va cOng tác tham muu cho lãnh dao  trong phát triOn don vj, 

nganh, dja phi.rcrng... 

Nêu các hInh thire khen thuing dã dlr?c Dâng, Nhà rnric, bO,  ban, ngành, doàn thO Trung lxo'ng, tinh, 

thành phO trirc thuc trung Irong tang hoac phong tang (ghi rö sO quyOt djnh, ngày, tháng, nAm k32 
quyOt djnh). 

- Ghi rô sO quyt djnh cong nhn danh hiu thi dua trong 05 näm truO'c thin diOm dO ngh dOi vói Huân 

chuong Lao dng, Bang khen ciia Thu tiring Chinh phü v.v... 

- DOi vii dO nghj phong tang  danh hiu "Chin s thi dua toan quOc": 

+ Ghi rO sO quyOt djnh, ngày, thang, näm k' quyOt djnh ciia 02 thn lien tc thrçrc tang danh hiu 

"ChiOn s5' thi dua cp BO,  ngành, tinh, thành phO thuOc trung uong" và 06 thn dat  danh hiu "Chin s 

thi dua co sO" tnric thO'i diOm dO nghj; 

+ Ghi rO ni dung các sang kin kinh nghim, giâi pháp hun ich trong quan l', cong tác hoc dO tài 

nghien ciru (tham gia là thành viên hoäc chU nhim dO tài khoa hpc), cO kin xác nhn ciia Hi dOng 

sang kiOn, khoa hçc cp bô, cp tinh (ghi rO vAn bàn, ngày, tháng, nAm) hoc phài có gthy chirng nhn 

cüa Hi dOng kern theo hO so'. 

- DOi vii báo cáo dO nghj phong tang danh hiu "Chin si thi dua cp b, nganh, tinh, thành phO thuc 
Trung uo'ng" ghi rö thu gian 03 thn lien tic dirç'c tang danh hiu "Chin s thi dua cp co sir" tri.ric 

thu diOm dO nghj; các sang kin dircrc cp cO thm quyOn cOng nhn. 



3. Hmnh th(rc khen thung: 

HInh thü'c khen 
thirOng 

S, ngày, thäng, näm cüa quy& djnh khen thithng; co 
quan ban hành quyt djnh 

Näm 

Mu s 05 
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

Tinh(thanhpho),ngay... tháng... näm......  
BAO CÁO THANH TICH 

BE NGHJ TJNG THIfONG (TRUY TiNG) HUAN CHIXONG  
I. S€% LUC LY LICH 
- Hç và ten (Ghi dy dü bang chü in thix&ng, không vit tat):  

BI danh2:  Nam, nü  

- Ngày, tháng, näm sinh:  

- Quê quán3:  

- Ncii thi.thng trü:  
- Chüc vi, don vj cong tác hin nay (hoc truóc khi nghi huu, tir tr.n):  

- Chirc vii d nghj khen t1unng (Ghi chi'xc vi cao nht dà dam nhn):  

- Ngay, thang, nãm tharn gia cOng tác:  

- Ngày, tháng, nãrn vào Dáng chInh thi'rc (hoc ngày tham gia các doàn th):  

- Nàm nghi huu (hoc t'r tr.n):  

II. TOM TAT QUA TRINH CONG TAC 
Nêu qua trInh tham gia each mng, các chic vi dã dam nh.n, thi gian gi trng chc vi tü 
khi tham gia cong tác dn khi d ngh khen thuO'ng và dánh giá torn tht thành tIch qua trinh 

cona tác4. 

Tfr tháng, nàm dn 
tháng, nàm 

Chirc vy (dãng, chInh 
A quyen, doàn th) 

Don vj cong tác 
S näm, tháng gifr 

chfrc vy 

III. CAC HINH THIC BA rnxqc KHEN THUNG5  

1. Danh hiêu thi dua: 

NAm Danh hiéu thi dua 
So, ngay, tháng, nàm cüa quyt dnh cong nhn danh hiu 

thi dua; co quan ban hành quyt dnh 

IV. K'( LUiT6  

THU TRIXONG DN VI NGIJJI BAO CÁO 8  

QUAN L CAN BQ XAC NHN7 (Kj, ghi rö ho và ten) 

(Kj, dOng dO'u) 

XAC NHiN CUA CAP TRINH KHEN THIfONG 
(Kj, dóng dá'u) 

'Ghi hInh thirc d nghj khen thirOng. 
2  TruO'ng hqp Co nhiu bI danh thI chi ghi bI danh thu0ng dung. 



Dcm vi hành chInh: Xä (phuông, thj trn), huyn (quân, thj xä, thành ph thuc tinh), tinh (thãnh ph 

trirc thuc trung uang) theo dja danh mài. 

"Neu qua trInh tham gia each mang,  cac chrc vu dã dam nhn, thài gian giU' ti'rng chrc viii tr khi tham 

gia cong tác dn khi d nghj khen thu&ng. Di viii truOng hçip dA nghi hu'u (hoc tr trn) chua duvc 

khen thu&ng thI báo cáo qua trInh cOng tác dn khi nghi him (hoc tr trn). 

Néu cac hmnh thurc khen thining (tt Bang khen tr& len) dã diiçc Dáng, Nhà nu'ó'c, b& ban, nganh, 

doàn th trung i.rong, tinh, thành ph tr?c thuc trung rnng tang hoac phong tang (ghi rO s quyt 

djnh, ngày, thang, näm k' quyt djnh). 
6 

Ghi rO hInh thIre k luât tir cãnh cáo trâ len tir khi cong tác dn khi d nghj khen thirO'ng (nu co). 

D6i vâi can b dã nghi hiiu, truàc khi xac nhan cn xem xét vic chp hành chü trucrng, du&ng 1i 

cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà ntro'c ti nci Cu ti-u. 

Di vi can b thuc tinh, thành ph trrc thutc trung uong quãn l do Ban t chirc tinh üy hoc thành 
Ciy xác nhân. 
8 Di voi can b dä tir trn: Don vi quán l' can b truó'c khi nghi hu'u (hoc tir trn) thI co' quan quán 

1' can bO truâc khi nghi him hoc ttr trn có trách nhim báo cáo, ké khai qua trInh cOng tác (ghi rO hç, 

ten,.. cht'rc vii ngui torn tAt qua trInh cOng tác). 



MiusO6' 

DN V CAP TREN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Tinh (thànhpM), ngày  tháng......näm...  

BAO CÁO THANH TICH 
BE NGHI PHONG T4.NG DANH HIU ANH HUNG 2 

Ten tp th d nghj 
(Ghi rO ct.y dü bang chü in thix&ng, không vi& tat) 

I. sci LIYç1C DiC DIEM, T!NH H!NH 

1. Dc diem, tinh hInh: 
- Dja dim trii sO chInh, din thoi, fax; dja chi trang tin din t1r; 

- Qua trInh thành 1p và phát trin; 
- Nhung dc dim chInh cña dan vj, da phucmg (v diu kin tir nhiên, xä hi, co sO vt chit 

k thut, ca câu to chirc b may, t chCrc dãng, doàn th); nhüng thuân lcii, kho khän trong 

thrc hiên nhiêm vu3. 

2. Chiirc näng nhim vi ducic giao: Chirc nang, nhim vi disçc giao. 

II. THANH TICH DIT DUQC 

1. Nêu rö nh&ng thành tich dc bit xu.t sc trong lao dng sang to (v nang sut, cht 

hxçmg, hiu qua hoc 1p thành tIch dc bit xut sc trong chin du, phuc viii chin d.u, giU 

gin an ninh chInh trj, trt tir an toàn xâ hi. . 

2. Các giãi pháp, bin pháp d dt thành tIch dc bit xut sc trong lao dng, cong tác, chin 

du, ph11c v%I chin du5. 

3. Vic thirc hin chü truo'ng, chmnh sách cUa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nii0c6. 

4. Hoat dng cüa t chic dãng, doàn th 7. 

III. CAC H!NH THU'C nA DUC KHEN THU (NG8  

1. Danhhiuthi dua: 

Näm Danh hiu thi dua 
S, ngày, tháng, näm cüa quy& djnh cong nhn danh hiu 

thi dua; co! quan ban hành quyt dtnh  

   

   

2. Hinh thirc khen thixO'ng: 

am 
HInh thfrc khen 

thirô'ng 

S, ngày, tháng, nàm cüa quy& dnh khen thithng; co' quan 
ban hành quyt djnh 

XAC NHJN CUA CAP TRINH THU TRIXNG DN V 

KHEN THUO'NG (K ten, dóng dá'u,) 

(Kj ten, dóng dá'u) 

'Báo cáo thành tIch 10 narn truóc thôi dim d nghj (trir báo cáo thành tIch dc bit xut sac, dt xut 

hoc thành tIch dtc biêt khác). 
2 Ghi danh hiu d nghj (Anh hing Lao dng, Anh hung Lirc lirong vu trang nhân dan). 

Di vói don vj san xut kinh doanh nêu rO tInh hInh tài chInh: Tng s vn c djnh, 1i.ru dong; ngun 

vn (ngan sách, tir có, vay ngân hang...). 



Nêu rö ni dung thành tIch dat  di.rqc theo quy djnh tai  Diu 60 (di vài danh hiu Anh hung 1rc 

luvng vu trang than dan); Diu 61 (di v&i Anh hung Lao dng) cUa Lut thi dua, khen thtràng. 

Thng ké vic thirc hin các chi tiêu, nhim vu Co ban trong 10 narn gAn day (co so sánh vi cac nàm 

trtràc); vi diii: 

- Các tiêu chI co bàn di vó'i tnrO'ng hoc: T6ng s hQc sinh, cht lu'cmg vã kt qua hçc tip; có bang 

thng ké d so sánh v hnh kim, s h9c sinh giói cp qun (huyn, th xã), tinh (thành ph), quc 

gia; s6 giáo vien giôi cp qun (huyn, thj xã), tinh (thành ph6), quc gia; s d tài, sang kin cài tin 

cong tác giáng day... 

- Di vài bnh vin: Co bang thng ké d so sánh v tng s ngilO'i khám, cha bnh; tng so diu tn 

ni, ngoai tru; tng s giuô'ng bnh dua vao sü ding; s ngu'i duçc khám min phi; ch.t kr9'ng khám, 

chüa bnh; s6 d tài nghién ciru khoa hQc, s sang kin áp ding khoa hçc k thut trong khám, chü'a 

bnh... 

- Di vài don vi san xut kinh doanh: Co bang thng kO d so sánh v tng san !u'cmg, doanh thu, 1çi 

nhun, t' suAt 1?i  nhun, np ngân sách, dAu tix tái san xut, thu nhp bInh quän, s sang kin cái tin, 

áp ding tin b khoa h9c k thut dem lai  hiu qua kinh t; phác 1i xä hi; vic thijc hin chInh sách 

báo him di v&i ngixi lao dng... vic thrc hin nghia vi np ngân sách nhà nràc; dam bâo môi 

trlr&ng, an toàn v sinh lao dng, an toàn v sinh thrc phm (co trIch 1iic và ni dung xác nhn cüa co 

quan nhà nuóc có thm quyn). 

Nêu cac bin pháp d dat  thành tIch dn du trong di mài cOng tác quãn l' nhà nuàc, cái each hành 

chInh, sang kin, kinh nghim, nghiên cCru khoa hQc... mang !ai  hiu qua cao v kinh t xã hOi  di vi 

b, ngành, dja phixong &rcYc nhân dan va cAp có thAm quyn cong nhn. 
6 Vic chAp hành chü tnrong, dirOng !i cüa Dáng, chinh sách, pháp lut cOa Nhà nuóc; chäm lo dOi 

s6ng can b, cong nhân vin chtrc; phOng, chng tham nhUng, lang phi; phOng chng cháy, n& các 

hoat dng xã hi, tfr thin... 

Cong tác xay drng dãng, doàn th: Nêu vai trO, kt qua hoat dng và xp ba1  ca t chi.rc dãng, doân 
th. 
8 Nêu cac hlnh thCrc khen thiz&ng (tr B&ng khen, danh hiu thi dua) dã du9c Dáng, Nhà rnróc, b, ban, 

ngãnh, doàn th trung lxollg, tinh, thành ph trirc thuc trung uong tang hoc phong ttng (ghi rO s 

Quyt djnh, ngày, tháng, nAm k quyt djnh). 



BAO cAo THANH TCH 
BE NGH! TNG (TRUY TANG) DANH HI1U ANH HUNG 2 

HQ ten, chfrc viii vã doii vj cong tác cüa cá nhân d nghj khen thirthig 
(Ghi rO dy dü b&ng chU in thix&ng, không vit t&t) 

I. S€ LU'C LY LICH 
1. Sci lucTc l lich: 
- Ngày, tháng, näm sinh:  GiOi tInfr  

- Quê quán3:  
- Noi thuông trü:  
- Chüc vii, don vj cong tác (hoc tnrOc khi hy sinh, ti'r tr.n):  

- Ngày, tháng, näm tham gia cong tác:  
- TrInh d chuyên môn, nghip vii:  
- Ngày, tháng, nam vào Dàng chInh thrc (hoc ngày tham gia doàn th):  

- Ngay, thang, näm hy sinh (hoc ti'r trn):  

2. Quyn han, nhim vi thrçic giao:  
II. THANH TiCH BIT BUQC 
1. NhUng thành tIch dic bit xuât sc trong lao dng sang tao, cong tác (chin du, phic vi 
chin du, giü gin an ninh chInh trj, trt t%r an toàn xâ hi. . 

2. Các giãi pháp, bin pháp d dt thành tIch dc bit xu.t sc trong lao dng, cong tác, chin 

dAu, phiic vii chin du5. 

3. Vic thrc hin chü truong, chInh sách cüa Dáng, pháp luat cüa Nhà nuàc6. 

in. cAC HNH THU'C BA BU(I1C KHEN THIX(NG7  

1. Danh hiu thi dna: 
S, ngày, tháng, näm cüa quyt dnh cong nhn danh hiu 

thi dna; co quan ban hành quyt d:nh  Näm Danh hiêu thi dna 

Mus6O7' 
BN V CAP TREN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Bc 1p - Tir do - H3nh phiic 

Tinh (thành pM), ngày......tháng nãm  

2. HInh thrc khen thumg: 

Nam 
Hlnh thirc khen 

thuong 
S6, ngày, tháng, näm cfla quyt djnh khen thtrO'ng; co quan 

ban hanh quyet d1nh 

THU TRUNG BN V XAC NH4N NG!RI BAO CÁO8  
(Kj ten, dóng dáu) (Kj, ghi rö ho và ten) 

xAc NHN CUA cAp TRINH KHEN THU (NG 
(K ten, dóng dá'u) 

'Báo cáo thànb tIch 10 nàrn trithc thai dim d nghj (tth tru0ng hcip dc bit, dt xut). 
2  Ghi rO danh hiu d nghj Nba nuóc phong tang (Anh hung Lao dng, Anh hung Lc hrcmg vu trang 

nhân dan). 



Dan vj hành chInh: Xã (phirong, thi trn); huyn (qun, thj xã, thành ph thuc tinh); tinh (thành phô 

thuc trung irong) theo dja danh mói. 

' Nêu rO ni dung thành tIch dt duçic theo quy djnh tai Diu 60 hoäc Diu 61 cüa Lust thi dua, khen 

thuing. 

Di vi länh dao  dan vj cAn nêu torn tt thành tIch cüa dan vj; 1p bang thng ké các chi tiéu, nhim 

vi ca bàn trong 10 näm gAn day (co so sánh vài các näm tnrOc nhm lam rO vai trO cUa cá nhân di 

vài tp th), vai trO cá nhân trong vic tharn gia xây t chüc dáng, doàn th (k& qua hot dng cüa to 

chi'rc dãng, doàn th); nu là don vj san xuAt, kinh doanh nêu vic thrc hin nghia vii np ngân sách 

nhà nlrâc; dam bão môi tnrOng, an toàn v sinh lao dng, an toàn v sinh thrc phAm (co trIch hic va 

ni dung xác nhn cüa ca quan nhà nrc có thAm quyn). 

Nêu các bin pháp d dat  thrçc thành tIch dc bit xuAt sc trong di rnài cong the quán l' nhà nu'àc, 

câi each hành chInh, sang kin, cac giài pháp, kinh nghirn, nghien ciru khoa h9c, mang lai  hiu qua 

kinh t, xã hi (trong chin dAu, phic vi ehin du...) có ' nghia chInh trj, xà hi di vâi b, nganh, 

dja phuung, dircc quAn chOng nêu girong hoc tp và cAp có thAm quyên cOng nhn. 
6  Guang rnAu trong vic chAp hành chO tru'ang, throng 1M cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà 

nithc và cac quy djnh nai cu trCi; phAm chAt dao  dcrc, tác phong, xay dijng gia dinh van hoa; tharn gia 

cac phong trào thi dua; thirc hin phOng, chng tham nhung, lang phi và các hoat dng xa hOi,  tir 
thién... 

' Néu các hInh thi.rc Mien thmrng (tir B&ng khen, danh hiêu thi dua) dä dir9'c Dang, Nhà nu'àc, b, ban, 

nganh, doàn th trung irang, tinh, thành ph trurc thuc trung wing tang hoc phong tang (ghi rO s 

quyt djnh, ngày, thang näm k' quyt djnh). 
8  Di vâi cá nhân dã hy sinh (tü trAn): Ghi rO h9, ten, churc vui ngui vit báo cáo. 



D€N V CAP TREN 
MusO8 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

   

Tinh (thànhphó'), ngày......tháng näm........ 

BAO CÁO THANH TICH 
BE NGH! T4NG THUONG (TRUY TANG) • 

(V thành tIch xut sc dt xut trong....) 
Ten don vj hoc cá nhân, chfrc viii và doii vj d nghj khen thtrông 

(Ghi rO dy dü không vit tat) 

I. Si LI1cC DiC DIEM, T!NH HINH 
- Di vi &n vj ghi sa luçic näm thành lap, co cu t chirc, tng s can b, cong chirc và viên 

chirc. Chüc näng, nhim vii diiçxc giao. 
- Di vâi Ca nhân ghi rö: Ho và ten (bI danh), ngày, tháng, näm sinh; quê quán; nth thung 

tr1'i; ngh nghip; chirc vi, don vj cong tác... 

II. THANH TICH DAT BIXç%C 
Báo cáo nêu ngn g9n ni dung thành tIch xut sc dt xut dã dat  duçic (trong chin du, 

phitc vi chin cMu; phông, chng ti pham; phông, chng bào 1iit; phOng ch6ng cháy, n; bão 

ye tài san cüa Nhà nuâc; báo v tài san, tInh mang cüa nhân dan...). 

XAC NHAN  CUA CAP TRINH THU TRIJNG D€IN V 3  

KHEN THU ONG2 (K3, dóng dá'u) 

(I, dóng dá'u) 

1  Ghi hInh thirc d nghj khen thu&ng. 
2  Di vâi cá nhân: Ks', ghi rO h9, ten và có xác nhn cña thu tnràng co quan. 

Di vài Ca nhân: K, ghi rö h9, ten và có xác nhn cUa thU tnrOng co quan. 



Mu s6 09 

BN VI CAP TREN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc 

Tinh (thànhpho'), ngày......tháng nám...  

BAO CÁO THANH T!CH 
oE NGH! TNG THU'NG 1 

Ten don vl  hoc cá nhân và chfrc vii, don vj d nghj khen thtrông 
(Ghi dy dü bang ch in thithng, không vi& tat) 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Di vâi dcin vi: Dia dim tru sâ chInh, din thoai, fax; dja chi trang tin din t1r; cc câu to 
chtrc, thng s6 can bO,  cong chi'rc và viên chirc; chirc nang, nhim vi dixçic giao. 
- Di vâi Ca nhân ghi rO: Hç và ten (bi danh), ngày, tháng, näm sinh; quê quán; noi thuông 
trü; ngh nghip; chi.'rc viii, dcm vj cong tác... 
II. THANH TICH BAT BIXQC 
Báo cáo thành tIch phái can cr vào mic tiêu (nhim vi), các chi tiêu v nàng su.t, chat lucrng, 
hiu qua... dà duçrc däng k trong dçt phát dng thi dua hoc chuyên d thi dua; các bin 
pháp, giãi pháp dat dtroc thành tIch xut s.c, mang 1.i hiu qua kinh t xã hi, dn du phong 
trào thi dua; nhftng kinh nghim rit ra trong dct thi dua. 

XAC NHiN CUA CAP TRINH THU TRU1NG DON V 4  
KIJEN THU'1NG3 (Kj, ctóng dá'u) 

(Kj, dóng dá'u) 

Ghi hInh thüc d nghj khen thithng. Chi áp dung các hinh thüc khen throng thuc thm quyn cüa 

b, nganh, dja phixoiig; tnrông hgp xuAt sic, tiêu biu mói d nghj Thu tuàng ChInh phü tng Ci thi 

dua cüa ChInh phü, B&ng khen cüa Thu tiràng ChInh phü, truing hcrp dc bit xut sc trInh Thu 

tuOng ChInh phü d nghj ChU tjch niróc ttng Huân chuong. 

2 Nu là tap th hoc thu tnrông dcm vi san xut, kinh doanh phai nêu vic thirc hin nghTa vii np 

ngân sách nhà rnràc; dam báo môi tru&ng, an toàn v sinh lao dng, an toàn v sinh thc phm (co 

trIch liic và ni dung xác nhan  cüa ca quan nhà nuó'c Co thAm quyn). 

Di vi cá nhân: K, ghi rO hQ, ten và có xác nhan  cüa thu trixOng co quan. 

Di vói Ca nhân: Ks', ghi rO hQ, ten và có xác nhan  cüa thu trung co quan. 



Mus1O 
C QUAN BE NGH! KHEN CONG HOA xA 1191 CHU NGHA VIT NAM 

THU'ONG Dc 1p - Tir do - H3nh phüc 

, ngày .... tháng .... nãm 20.... 

BAO CÁO THANH TICH 
B nghj tng thrô'ng  

(A'p dyng dô'i vái tá chá'c) 
Ten to chü'c:  

(Ghi rô dy di bang chi? in thzthng, khóng viê't tat,) 
I. S LU'QC BiC DIEM, T!NH H!NH: 
- Ten t chrc nucc ngoài:  
- Dia chi tru s chInh:  
- Diên thoai:  Fax•  
- Dja chi, van phông di din ti Vit Nam (nu có):  
- Dja chi trang thông tin din ti'r:  
- Qua trInh thành l.p và phát trin:  
II. THANH TICH, BONG GOP: 

III. CAC HINH TH1C KHEN THIJNG BA BUC C QUAN VA TO CH1J'C CUA 
VIET NAM GHI NHAN: 

THU TRUNG C QUAN 
oE NGH! KHEN THU C%NG 

(Kj ten, dóng dá'u) 

XAC NHN CUA Ca QUAN TR1NH KHEN THUNG 



Mu s 11 
C(J QUAN oE NGH4 MIEN CONG HOA xA HQI CHU NGIIiA VIT NAM 

THIXONG Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

, ngày .... tháng .... näm 20.... 

BAO CÁO THANH TICH 
Be ngh tng thirô'ng (truy tng)  

(Ap dyng di v&i cá nhán) 
I. TOM TAT TIEU SI VA QUA TRINH CONG TAC: 
1. Thông tin cá nhân: 
-Hovàtên:  
- Ngày sinh:  GiOi tInh  
- Quc tich:  
- Chi'ic vu:  
- Dia chi nai a hoäc tru sä lam viêc:  
2. Tom tt qua trInh cong tác:  

II. THANH TCH, BONG GOP: 

III. CAC H!NH TH15C MIEN THU'ONG BA BUQC Co QUAN/TO CHI5C CUA 
VIIT NAM GHI NHAN: 

THU TRUONG CO QUAN 
BE NGH! MIEN THUNG 

(K3 ten, dóng dã'u) 

XAC NHiN CUA CO QUAN TRiNH MIEN THIJONG 


