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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 25/TB-ĐHSPKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 6  năm 2015 
 

THÔNG BÁO 

về hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng  

 

Kính gửi: Các đơn vị 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 

14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 

39/2013/QH13 ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 

15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng năm 2013;  

Căn cứ Thông tư số 07/2014-TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ nội vụ hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP 

ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 

01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Nhà trường ban hành Thông báo hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng như 

sau:  

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG 

I. Hội đồng thi đua khen thưởng: 

1.  Đối với đơn vị: 
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Thành phần:  - Trưởng, phó đơn vị; 

 - Chủ tịch Công đoàn bộ phận; 

 - Bí thư Chi bộ (nếu có); 

 - Bí thư Đoàn cơ sở (Khoa/Trung tâm/Trường THKTTH) và Bí thư chi đoàn 

CBVC (nếu có). 

2. Cấp Trường: 

Số lượng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở có từ 07 thành viên 

trở lên với thành phần sau: 

- Chủ tịch: Hiệu trưởng; 

- Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, Chủ 

tịch Công đoàn Trường; 

- Ủy viên thư ký: Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; 

-  Các ủy viên: Các Phó Hiệu trưởng, đại diện cấp ủy Đảng, đại diện Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cán bộ chủ chốt của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị lựa 

chọn, quyết định. 

II. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng: 

Nguyên tắc thi đua được thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 2 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 

của Chính phủ cụ thể như sau:  

1. Tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát 

triển; 

2. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua; 

3. Không bình xét thi đua các cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua hoặc đăng ký 

thi đua không đúng thủ tục, thời hạn.  

III. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua: 

1. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua được thực hiện theo quy định 

tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ và Điều 2, Điều 3 Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014. 

2. Phát động phong trào thi đua: 

- Hàng năm căn cứ phát động phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt 

hoặc theo chuyên đề của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
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- Ban Giám hiệu phối hợp với Công đoàn Trường căn cứ nội dung phong trào 

thi đua do Bộ trưởng phát động để xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua 

thường xuyên, thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề tổ chức phát động phong trào thi 

đua đối với cá nhân, tập thể thuộc phạm vi của Trường; 

- Hình thức tổ chức phát động thi đua phải thiết thực, đa dạng có sức lôi cuốn 

được nhiều đối tượng tham gia; coi trọng công tác tuyên truyền về nội dung ý nghĩa 

của phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động. Trường hợp cá nhân, tập thể hoàn thành vượt mức 

chỉ tiêu kế hoạch thi đua thì được Thường trực Hội đồng thi đua Trường đề nghị khen 

thưởng đột xuất, kịp thời.  

3. Đăng ký danh hiệu thi đua, ký giao ước thi đua: 

Các đơn vị tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký thi đua và gửi bản đăng ký thi 

đua của tập thể, cá nhân về Thường trực Hội đồng Thi đua Trường trước ngày 30 

tháng 10 hàng năm (qua Phòng TCCB). 

Chương II. DANH HIỆU THI ĐUA 

A. Đối với cá nhân: 

Đối với cá nhân, các danh hiệu thi đua gồm: 

1. Lao động tiên tiến (LĐTT) 

2. Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cơ sở (cấp trường) 

3. Chiến sĩ thi đua cấp bộ 

4. Chiến sĩ thi đua toàn quốc 

I. Lao động tiên tiến 

1. Tiêu chuẩn:  

-  Chấp hành tốt nội quy, quy định của Trường và chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích 

cực tham gia các phong trào thi đua của Nhà trường, Công đoàn; Đoàn thanh niên (đối 

với CBVC dưới 30 tuổi); 

-  Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; 

-  Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; 

- Tất cả các tháng trong năm đều đạt lao động loại A; 

- Đủ thời gian công tác tại Trường từ 10 tháng trở lên tính đến thời điểm xét; 

- Nghỉ việc riêng (có lý do) dưới 40 ngày; 



4 

 

- Không bị kỷ luật các loại từ khiển trách trở lên; 

- Đối với CBVC dưới 30 tuổi tham gia sinh hoạt Đoàn có phân tích chất lượng 

đoàn viên đạt loại khá trở lên. 

Đối với giảng viên: Thực hiện đủ khối lượng, nội dung kiến thức của môn học 

theo quy định hiện hành, giảng dạy theo đúng lịch trình của khoa, trường; bài giảng 

đảm bảo tính chính xác, cập nhật được những thông tin, thành tựu khoa học mới, rèn 

luyện được kỹ năng phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên hoàn 

thành đúng thời hạn tiểu luận, bài tập lớn, đề tài nghiên cứu khoa học, đồ án, luận văn 

tốt nghiệp. 

Đối với cán bộ, viên chức hành chính: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có 

tinh thần tương trợ đồng nghiệp; có ý thức trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách 

thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động. 

Chú ý: 

- Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ qui định của Nhà nước nhưng trong 

thời gian làm việc có hiệu quả và năng suất lao động cao vẫn được tính để xem xét 

tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

- Các cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu kết quả học tập đạt 

loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với 

thời gian công tác tại Trường bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.  

- Các cá nhân đi đào tạo từ 01 năm trở lên, nếu kết quả học tập đạt loại khá trở 

lên thì năm đó được xếp tương đương “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các 

danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác. 

- Đối với cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Trường 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). 

2. Cách bình xét: 

- Đối với các Khoa và đơn vị đào tạo: Bộ môn họp để nghe báo cáo công tác cá 

nhân và bình xét, bỏ phiếu kín, nếu đạt từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số 

người được triệu tập hợp lệ thì lập danh sách gửi Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị. 

Hội đồng Thi đua khen thưởng đơn vị họp để xem xét những trường hợp cá biệt (nếu 

có) và thông qua danh sách đề nghị danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trưởng đơn vị lập 
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danh sách đề nghị danh hiệu “Lao động tiên tiến” (kèm phiếu bầu ở Bộ môn) để gửi về 

Hội đồng thi đua khen thưởng Trường. 

- Đối với các phòng, ban, trung tâm và đơn vị tương đương: Họp toàn đơn vị để 

bình xét và bỏ phiếu kín; nếu đạt từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số người 

được triệu tập hợp lệ thì trưởng đơn vị lập danh sách đề nghị danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” (kèm phiếu bầu) gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng Trường. 

- Trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường 

xem xét (chỉ xem xét lại các trường hợp đặc biệt) và trình Hiệu trưởng quyết định công 

nhận danh hiệu. 

II. Chiến sĩ thi đua cơ sở (cấp Trường) 

1. Tiêu chuẩn:  

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

 Đối với giảng viên: 

-  Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";  Có thành tích nổi bật, gương mẫu:  

+ Giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc có chất lượng các môn học đảm nhận.  

+ Có tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên 

môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy được đánh giá tốt.  

+ Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của giảng viên. 

+ Tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ 

các quyền, lợi ích chính đáng của người học. 

+ Có thành tích nổi bật, được khen thưởng cấp Tỉnh/Thành phố trong năm học 

trở lên. 

+ Đạt một trong các tiêu chí sau: 

1. Chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học hoặc đủ giờ chuẩn nghiên 

cứu khoa học. 

2. Có sáng kiến chuyển giao công nghệ được công nhận. 

3. Viết giáo trình môn học được nghiệm thu. 

4. Có bài báo quốc tế, bài báo đăng trên các tạp chí có tính điểm khoa học 

được Hội đồng Khoa học công nhận.  

 Đối với  viên chức hành chính: 

 Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; Có thành tích nổi bật, gương mẫu: 
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+ Có sáng kiến, cải tiến trong công việc đảm nhận hoặc ứng dụng tốt công 

nghệ thông tin trong công việc hàng ngày để tăng năng suất lao động được tập thể xác 

nhận. 

+ Thực hiện tốt công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời 

gian và chất lượng. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc 

nhiệm vụ. 

+ Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. 

+ Có học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Có thái độ lịch sự, tác phong khiêm tốn. Chấp hành tốt các quy định về đạo 

đức nghề nghiệp. 

+ Có tinh thần hợp tác, tôn trọng đồng nghiệp và người học. 

+ Có thành tích nổi bật, được khen thưởng cấp Tỉnh/Thành phố trong năm 

học trở lên. 

 Đối với cán bộ quản lý: 

 Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; Có thành tích nổi bật, gương mẫu: 

+ Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng tốt công nghệ thông tin trong 

công việc để tăng năng suất lao động được tập thể xác nhận. 

+ Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức 

trách, thẩm quyền được giao. 

+ Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị 

được giao quản lý, phụ trách. 

+ Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt 

động nghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách. 

+ Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở 

vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 

+ Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 

+ Có thành tích nổi bật, được khen thưởng cấp Tỉnh/Thành phố/ trung ương 

trong năm học trở lên. 

+ Đơn vị do cán bộ đó quản lý, chỉ đạo phải đạt “Tập thể Lao động tiên tiến”. 
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2. Cách bình xét: 

- Đối với các Khoa và đơn vị đào tạo: Các cá nhân hội đủ tiêu chuẩn trên làm báo 

cáo thành tích báo cáo trước tập thể bộ môn; bộ môn xem xét và giới thiệu cá nhân hội 

đủ các tiêu chuẩn lên Khoa. Trên cơ sở giới thiệu của bộ môn, các khoa họp toàn đơn 

vị để bỏ phiếu. Các cá nhân đạt từ 2/3 số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số người được 

triệu tập hợp lệ thì Hội đồng Thi đua khen thưởng đơn vị lập danh sách và gởi về Hội 

đồng Thi đua khen thưởng Trường.  

- Đối với các phòng, ban, trung tâm và đơn vị tương đương: Họp toàn đơn vị để 

bình xét và bỏ phiếu kín; nếu đạt tử 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số người 

được triệu tập hợp lệ thì trưởng đơn vị lập danh sách đề nghị danh hiệu “CSTĐ” (kèm 

phiếu bầu) gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng Trường. 

- Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và báo cáo thành tích của cá nhân, Hội đồng 

thi đua Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất, nếu đạt 

từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng thì Hội 

đồng báo cáo Hiệu trưởng công nhận. 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm, cùng thời điểm 

với việc tổng kết năm học.  

Lưu ý: Tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Những đơn vị đề nghị danh hiệu “tập thể 

lao động tiên tiến” đề nghị không quá 15%, những đơn vị đề nghị “Tập thể lao động 

xuất sắc” đề nghị không quá 20% so với tổng số CBVC thuộc diện xét thi đua của đơn 

vị; những đơn vị dưới 07 người có thể đề nghị không quá 01 người. Trường hợp khác 

do Hiệu trưởng quyết định. 

III. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

1. Tiêu chuẩn: 

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp bộ" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tính đến thời điểm đề nghị xét tặng. 

+ Có sáng kiến kinh nghiệm, hoặc giải pháp công tác mang lại hiệu quả có tác 

dụng ảnh hưởng tích cực đối với hoạt động của ngành được Hội đồng Khoa học, sáng 

kiến cấp Bộ công nhận, hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được Hội 

đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ đánh giá nghiệm thu hoặc chủ trì soạn thảo văn bản 
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quy phạm pháp luật có tính chất chỉ đạo trong toàn ngành hoặc đạt giải nhất, nhì, ba 

trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc. 

2. Cách bình xét: 

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và báo cáo thành tích của cá nhân, Hội đồng 

thi đua Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong số 

những người đủ 3 năm CSTĐ cơ sở. Những cá nhân đạt từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý 

trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng thì Hiệu trưởng đề nghị Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT xét tặng danh hiệu. 

IV. Chiến sĩ thi đua toàn quốc 

1. Tiêu chuẩn: 

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

tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục 

đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trong đó có 06 

năm liên tục đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc có giải pháp công tác hoặc đề tài nghiên 

cứu khoa học mang lại hiệu quả cao và có ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc được 

Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp Bộ công nhận, hoặc chủ trì đề tài, chương trình 

nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã được đánh giá nghiệm thu, hoặc chủ trì soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu quả trong toàn ngành. 

Lưu ý: Thời điểm xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” là năm liền kề với 

năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương lần thứ 

hai. 

2. Cách bình xét: 

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và báo cáo thành tích của cá nhân, Hội đồng 

thi đua Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong số 

những người đã có 2 lần liên tiếp là CSTĐ cấp Bộ; nếu đạt từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý 

trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng và đề nghị Bộ trưởng bộ GD&ĐT xét 

tặng danh hiệu. 

B.  Đối với tập thể: 

Đối với tập thể, các danh hiệu thi đua gồm: 

- Tập thể lao động Tiên tiến 

- Tập thể lao động Xuất sắc  
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- Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Cờ thi đua của Chính phủ  

I. Tập thể lao động tiên tiến 

1. Tiêu chuẩn: 

Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch theo mục tiêu chất lượng của đơn vị 

được giao trong năm;  

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 

- 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; 

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; 

- Có Đoàn cơ sở/ Công đoàn  (Khoa/Trung tâm/trường THKTTH) đạt danh hiệu 

Tiên tiến trở lên. 

2. Cách bình xét: 

- Các đơn vị căn cứ thành tích đạt được trong năm, đối chiếu với tiêu chuẩn để 

tự xác định danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Hội đồng Thi đua khen thưởng đơn 

vị họp và bỏ phiếu kín, nếu đạt từ 2/3 số phiếu đồng ý trở lên thì làm hồ sơ đề nghị gởi 

về Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường. 

- Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Hội đồng thi đua Trường sẽ bỏ phiếu và xét 

chọn danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, nếu đạt từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở 

lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để trình Hiệu trưởng quyết định. 

- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm cùng thời 

điểm với việc tổng kết năm học. Tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động 

tiên tiến” sẽ được cấp Giấy chứng nhận. 

II. Tập thể lao động xuất sắc 

1. Tiêu chuẩn:  

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" là tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong 

các tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo mục 

tiêu chất lượng đã đề ra; thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà trường, Nhà nước; 
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- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 

70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 

- 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; 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; 

- Có Đoàn cơ sở/ công đoàn  (Khoa/Trung tâm/trường THKTTH) đạt danh hiệu 

Xuất sắc. 

2. Cách bình xét:  

- Các đơn vị căn cứ thành tích đạt được trong năm, đối chiếu với tiêu chuẩn để 

tự xác định danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.  

- Trên cơ sở đề nghị và báo cáo thành tích của các đơn vị, Hội đồng thi đua 

Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những tập thể xuất sắc tiêu biểu nhất. 

Lưu ý: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không quá 30% số đơn vị được 

công nhận “Lao động tiên tiến” của Trường, nếu đạt từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở 

lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xét tặng 

danh hiệu. 

- Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” được xét tặng hàng năm cùng thời 

điểm với việc tổng kết năm học. 

III. Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Tiêu chuẩn:  

Danh hiệu "Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo" được xét tặng cho Tập thể 

lao động xuất sắc đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, là 

tập thể tiêu biểu, xuất sắc của Ngành; 

- Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác học tập; 

- Nội bộ đoàn kết, tích cực đổi mới quản lý, cải cách hành chính, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

2. Cách bình xét: 

Trên cơ sở đề nghị và báo cáo thành tích của các đơn vị, Hội đồng thi đua 

Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những tập thể xuất sắc tiêu biểu nhất, nếu đạt từ 2/3 
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tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng thì Hiệu trưởng 

trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xét tặng danh hiệu. 

IV. Cờ thi đua của Chính phủ 

1. Tiêu chuẩn:  

Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu 

chuẩn sau:  

- Các tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi 

đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

- Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được 

giao trong năm; là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong toàn quốc; 

- Là tập thể xuất sắc nhất trong phong trào thi đua cấp cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn 

thể Trung ương; 

- Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc đổi mới quản lý, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

2. Cách bình xét: 

Trên cơ sở đề nghị và báo cáo thành tích của các đơn vị, Hội đồng thi đua 

Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những tập thể xuất sắc tiêu biểu nhất, nếu đạt từ 2/3 

tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để trình Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT xét tặng danh hiệu. 

Chương III.  KHEN THƯỞNG 

A. Đối với cá nhân: 

- Giấy khen của Hiệu trưởng 

- Bằng khen của Bộ trưởng 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Huân chương Lao động (các hạng) 

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

- Huân chương độc lập (các hạng) 

I. Giấy khen của Hiệu trưởng: 

1. Tiêu chuẩn: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là những cá nhân tiêu biểu của Trường; 

- Có sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn; 

- Có thành tích đột xuất; 
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- Có tinh thần đoàn kết tốt và có tinh thần xây dựng đơn vị; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân; gương mẫu chấp 

hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Cách bình xét: 

Các đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, đề nghị khen thưởng thông qua Thường trực Hội 

đồng Thi đua trường. 

3. Đặc biệt  

Ngoài ra, hàng năm Hiệu trưởng sẽ trao thưởng cho 1 lãnh đạo phòng, 1 lãnh 

đạo khoa, 1 nhân viên và 1 giảng viên có thành tích xuất sắc nhất, được các đơn vị 

tín nhiệm giới thiệu . 

 II. Bằng khen của Bộ trưởng: 

1. Tiêu chuẩn:  

Bằng khen cấp Bộ để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do các Bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động hàng năm; 

- Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc 

bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 

- Có hai lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho tới năm bình xét, 

trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi 

cấp cơ sở. 

2. Cách bình xét:  

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các đơn vị, Hội đồng thi đua Trường sẽ bỏ 

phiếu và xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất, nếu đạt từ 2/3 tổng số phiếu 

đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để đề nghị Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT khen thưởng. 

III.  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 

1. Tiêu chuẩn: 

“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng cho cá nhân gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong 

các tiêu chuẩn sau: 
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- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong các phong trào thi đua do 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 

Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; 

- Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 5 năm tiếp 

theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua 

cơ sở" liên tục từ 5 năm trở lên cho tới năm bình xét), trong thời gian đó có 05 sáng 

kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; 

- Lập được những thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng 

trong cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đoàn thể Trung ương. 

2. Cách bình xét:  

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và báo cáo thành tích của cá nhân, Hội đồng 

thi đua Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất, nếu đạt 

từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để đề 

nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng. 

IV. Huân chương Lao động:  

1. Tiêu chuẩn: 

•  Huân chương Lao động Hạng ba: 

- “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành 

tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu 

chuẩn sau: 

+ Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng 

kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, 

được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực; 

+ Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo liên tục 

được thành tích xuất sắc (đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" liên tục từ 5 năm trở 

lên cho tới năm bình xét), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp 

dụng hiệu quả trong phạm vi cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

- “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá 

trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích xuất 

sắc trong xây dựng Tổ quốc, đạt tiêu chuẩn: Tham gia trong kháng chiến chống Mỹ 

hoặc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 
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+ Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó trưởng 

Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc 

chức vụ tương đương từ 06 năm đến dưới 10 năm. 

+ Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm 

đến dưới 15 năm. 

 Huân chương Lao động Hạng nhì: 

“Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành 

tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu 

chuẩn sau: 

- Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được 

ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong bộ, ngành, địa phương hoặc có công trình khoa 

học, tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 

- Đã được tặng "Huân chương Lao động" hạng ba, 05 năm tiếp theo liên tục lập 

được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian đó có 03 sáng 

kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung 

ương. 

 Huân chương Lao động Hạng nhất: 

“Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành 

tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong 

các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng 

kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 

toàn quốc hoặc có công trình khoa học, tác phẩm, xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nước; 

- Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng nhì, 05 năm tiếp theo liên tục 

lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc, 
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trong thời gian đó có 04 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

2.  Cách bình xét: 

- Các cá nhân hội đủ các tiêu chuẩn trên, làm báo cáo thành tích báo cáo trước 

đơn vị. 

- Hội đồng Thi đua các đơn vị căn cứ báo cáo thành tích của cá nhân họp để 

xem xét và bỏ phiếu. Các cá nhân đạt từ 2/3 số phiếu đồng ý trở lên thì Hội đồng Thi 

đua khen thưởng đơn vị lập danh sách và gởi về Hội đồng Thi đua khen thưởng 

trường. 

- Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và báo cáo thành tích của cá nhân, Hội đồng 

thi đua Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất đạt từ 

2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để đề nghị 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng. 

V. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: 

Phải có thời gian công tác trong ngành Giáo dục từ 20 năm trở lên và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

B. Đối với tập thể: 

- Giấy khen của Hiệu trưởng 

- Bằng khen của Bộ trưởng 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Huân chương Lao động (các hạng) 

- Huân chương độc lập (các hạng) 

I. Giấy khen của Hiệu trưởng: 

1. Tiêu chuẩn: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, là những tập thể tiêu biểu của Trường; 

- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng 

các phong trào thi đua; 

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể; 

- Có tinh thần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành 

tiết kiệm; 

- Tổ chức Đảng, đoàn thể xuất sắc, trong sạch, vững mạnh. 
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2. Cách bình xét:  

Các đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, đề nghị khen thưởng thông qua Thường trực Hội 

đồng Thi đua khen thưởng Trường. 

II.  Bằng khen của Bộ trưởng: 

1. Tiêu chuẩn: Bằng khen cấp bộ để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua; 

- Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc 

bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đoàn thể trung ương; 

- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (02 năm liên tục đạt danh hiệu 

“Tập thể lao động xuất sắc”), 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 tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong 

tập thể. 

2. Cách bình xét:  

- Các đơn vị căn cứ thành tích đạt được trong 02 năm tính đến thời điểm đề nghị 

xét, đối chiếu với tiêu chuẩn để tự đánh giá xác định hình thức khen thưởng. Hội đồng 

Thi đua khen thưởng đơn vị họp và bỏ phiếu kín, nếu đạt từ 2/3 số phiếu đồng ý trở lên 

thì làm báo cáo thành tích và hồ sơ đề nghị gởi về Hội đồng Thi đua khen thưởng 

Trường. 

- Trên cơ sở đề nghị và báo cáo thành tích của các đơn vị, Hội đồng thi đua 

khen thưởng Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những tập thể xuất sắc tiêu biểu nhất, nếu 

đạt từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để đề 

nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng. 

III. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 

1. Tiêu chuẩn: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong phong trào thi đua do Hội 

đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung 

ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; 
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- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong 

bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 05 năm 

tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất 

sắc"), trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ương. 

2. Cách bình xét:  

- Các đơn vị căn cứ thành tích đạt được trong 03 năm tính đến thời điểm đề nghị 

xét, đối chiếu với tiêu chuẩn để tự đánh giá xác định hình thức khen thưởng. Hội đồng 

Thi đua khen thưởng đơn vị họp và bỏ phiếu kín, nếu đạt từ 2/3 số phiếu đồng ý trở lên 

thì làm báo cáo thành tích và hồ sơ đề nghị gởi về Hội đồng Thi đua khen thưởng 

Trường. 

- Trên cơ sở đề nghị và báo cáo thành tích của các đơn vị, Hội đồng thi đua 

khen thưởng Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất đạt 

từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để đề 

nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng. 

IV. Huân chương Lao động: 

1. Tiêu chuẩn: 

 Huân chương Lao động hạng ba: 

“Huân chương Lao động” hạng ba để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau: 

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh 

vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được 

tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo, liên tục hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"), trong thời gian đó có 

02 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 02 Bằng khen 

cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 
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 Huân chương Lao động hạng nhì: 

“Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau: 

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh 

vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng ba, 05 năm tiếp theo, liên tục 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"), trong thời 

gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 01 lần được tặng Cờ thi đua 

cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

 Huân chương Lao động hạng nhất: 

“Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành 

tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau: 

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn 

quốc; 

- Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng nhì, 05 năm tiếp theo, liên tục 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"), trong thời 

gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 02 lần được tặng Cờ thi đua 

cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

  2.  Cách bình xét: 

- Các đơn vị căn cứ thành tích đạt được trong 05 năm tính đến thời điểm đề nghị 

xét, đối chiếu với tiêu chuẩn để tự đánh giá xác định hình thức khen thưởng. Hội đồng 

Thi đua khen thưởng đơn vị họp và bỏ phiếu kín, nếu đạt từ 2/3 số phiếu đồng ý trở lên 

thì làm báo cáo thành tích và hồ sơ đề nghị gởi về Hội đồng Thi đua khen thưởng 

Trường. 

- Trên cơ sở đề nghị và báo cáo thành tích của các đơn vị, Hội đồng thi đua 

khen thưởng Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất đạt 

từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để đề 

nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng. 
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V. Huân chương độc lập các hạng:  

1. Tiêu chuẩn: 

• Huân chương Độc lập hạng ba: để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Đã được tặng thưởng “Huân chương lao động” hạng nhất, 10 năm tiếp theo, 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"), 

trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 01 lần được tặng 

bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc  02 lần được tặng Cờ thi đua Chính phủ và 

02 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

-  Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể xuất sắc, trong sạch, vững mạnh. 

-  Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên. 

• Huân chương Độc lập hạng nhì: để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hạng ba, 10 năm tiếp theo, liên 

tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"), trong 

thời gian đó có 03 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 01 lần được tặng Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc  có 03 lần được tặng Cờ thi đua Chính phủ và 02 

lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

-  Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể xuất sắc, trong sạch, vững mạnh. 

• Huân chương Độc lập hạng nhất: để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau 

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhì, 10 năm tiếp theo, liên 

tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"), trong 

thời gian đó có 04 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 01 lần được tặng Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc  có 04 lần được tặng Cờ thi đua Chính phủ và 02 

lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

- Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể xuất sắc, trong sạch, vững mạnh. 

2. Cách bình xét: 

- Các đơn vị căn cứ thành tích đạt được trong 05 năm tính đến thời điểm đề nghị 

xét, đối chiếu với tiêu chuẩn để tự đánh giá xác định hình thức khen thưởng.  

- Trên cơ sở đề nghị và báo cáo thành tích của các đơn vị, Hội đồng thi đua 

khen thưởng Trường sẽ bỏ phiếu và xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất đạt 

từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng để đề 

nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét và đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng. 
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Chương IV. KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT 

I. Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể 

1. Tiêu chuẩn: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt thời gian Nhà trường qui định. 

- Hoàn thành công việc mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Hoàn thành công việc mang tính chất đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển của 

Nhà trường. 

- Hoàn thành xuất sắc các mảng công tác Đảng, Đoàn thể và chính quyền mang 

tính đột phá, thúc đẩy phong trào thi đua. 

2. Cách bình xét: 

- Các đơn vị làm văn bản đề nghị khen thưởng; trong đó nói rõ thành tích đạt 

được, nét nổi bật để đề nghị khen thưởng. 

- Nộp các minh chứng (nếu có). 

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường xác minh và đề nghị Hiệu 

trưởng quyết định khen thưởng (giấy khen kèm tiền thưởng hoặc tiền thưởng). 

 

Chương V. THỦ TỤC HỒ SƠ 

I. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

Hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường thông qua 

phòng Tổ chức – Cán bộ gồm: 

1. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị; 

2. Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua và khen thưởng (tập thể và cá nhân - có 

ghi rõ số phiếu của đơn vị và Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị); 

3. Bản báo cáo thành tích cá nhân, tập thể (theo mẫu – Liên hệ Phòng TCCB); 

4. Các phiếu bầu ở đơn vị. 

II. Thời gian gửi hồ sơ: 

1. Bình xét thi đua và xét khen thưởng được tổ chức hàng năm, tiến hành 

vào dịp tổng kết năm học và Nhà trường ra quyết định công nhận trước ngày 30/7. 

2. Đối với hồ sơ gởi lên cấp trên: 



21 

 

- Hồ sơ đề nghị tặng “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, công nhận “Tập 

thể lao động xuất sắc”, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” và tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo được nhà trường xét trước ngày 30/7 hàng năm. 

- Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, “Cờ 

thi đua của Chính phủ”, phong tặng “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được nhà trường xét 

trước ngày 30/8 hàng năm. 

 

Nơi nhận: 
                  TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – CÁN BỘ 
- Như trên; 

- BGH (Để biết); 

- Lưu VT, TCCB, 3B.      (Đã ký)   

          

 

                                                                                         PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương 


