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Can cz Lut Thi dua, khen tincó'ng ngày 26/11/2003; Lu. 't su
mt so diêu cia Lut Thi dua, khen thwóng ngày 14/6/2005; Luit sza dôi, ho sung
mt so diêu cza Lut Thi dua, k/ien t/urâng ngày 16/11/2013,
Can ci Nghj djnh so' 32/ND-CP ngày 04/4/1994 cia ChInh phi ye viçc than/i
1p Dcii hQc Dà Náng,
Can cii Nghi dinh sO 91/2017/ND-CT ngcey 31/7/2017 cua Chin/i p/ui Quv
djnh chi tiêt thi hành môt sO diêu cia Lu4t Thi dua, /chen thu'àng,
C'àn ct Thông tu' sO 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 cia B5 Ni viii Quy
clinh chi tiêt thi hanh môt so diêu cua Nghi din/i sO 91/2017/ND-CT ngay
31/7/2017 cia ChInh phi Quy dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cia Luit T/ii duct,
klien thuOig,
Can c Thông tu' sO 10/2020/TT-BGDDT ngày 14/5/2020 ci'ia B5 tru'O'ng Bó
Giáo dyc và Dào tgo ban hành Quy ché tO chz'c và hogt d5ng ci'la dqi hQc vuing Va
CaC co th gia'o dyc dqi hQc thành viên,
Can cu' Thông tu' sO 21/2020/TT-BGDDT ngày 31/7/2020 cict B5 truâng Bó
Giáo clyc và Dào tgo Hirn'ng clan cOng tác thi clita, khen thui5ng ngành Giáo dyc,
Can th Quyêt dinh so 2 762/QD-HDDH ngày 14/8/2020 cici Hi dOng Dgi
hQC Dà Náng ban hành Quy chê tO chu'c và hogt dng cza Dcii hQc Dà Nàng;
Theo dê nghj cia Trithng ban Ban TO chu'c Can b.
QUYET DINH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh cong thc thi dua, khen
t1uring tai Dti h9c Dâ Nng.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tix ngây k và thay the Quyêt
djnh so 450 1/QD-DHDN ngày 25/12/2018 cfia Girn dôc DHDN.
Diu 3. Chánh Van phông, Truô'ng các ban chirc nang c11a Di h9c Dà Nng,
Hiu tru1ng các truè'ng dai hoc thânh viên, Thi:i trurng các (tan vj thuc, tnrc
thuc chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh
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QUY BNIT
Ye cong tác titi dua, khcn thu'ông ti Bii hQc Ba Nng
(Ban hành kern theo Quyét djnh so 4768/QD-DHDNngày 28 tháng 12 nàrn 2020
cia Giárn dOc Dgi hQc fJà Náng)
Chirong I
QUY B!NH Cl-lUNG
Biêti 1. Pharn vi diu chn1i
1. VAn ban nay quy djnh v cong tác thi dua, khen thu'Ong tai Di h9c Ba
NAng (DI-IDN) thuc thãm quyên Giám dôc BHDN, bao gOrn: Nguyen tAc xét thi
dua, khen thuung, tiêu chuân darth hiêu thi dua, hinh thuc khen thuong, thâm
quyên quyêt djnh vâ dê ngh xét ting danh hiu thi dua, hInh thi'rc khen thuing; hi
dông thi dua, khen thu&ng; quy trinh blnh xét, ho so dê nghj, qu khen thung,
trách nhirn và nguyen the chi khen thuông.
2. Nhüng ni dung v cOng tác thi dua, khen thu'ing khOng quy ctlnh tti van
bàn nay duçc thpc hin theo Luit thi dua, khen thuO'ng và các vAn bàn iuró'ng dan
thi hành.
Biêu 2. Bôi tu'Q'ng áp ding
1. Dôi tung thi dua:
a) Các tru?ing di h9c thành viên; các don vj thuc, triic thuc DHDN.
b) Các khoa, phông, trung tarn, vin và tuong du'o'ng cia các tnthng dti h9c
thành viên, cüa các don vi thuôc, true thuc DHDN.
c) Viên chuc va nguo'i lao dông (cia duoc tuyên clung hoAc dâ duoc ky hap
dông lao dng tü 10 tháng tri len).
d) Ngui h9c trong các don vj quy djnh ti dim a, b Khoin 1 Biu nay.
2. Di tu'gng khen thung:
a) Bed tuçing quy djnh tai Khoãn 1 Diu nay.
b) Tp th& cá nhân ngui nuóc ngoài dang cOng tác, h9c tp tai DI-IBN;
cong dan Vit Nam h9c tp & nuâc ngoài, can b lam cOng tác quàn 1 giáo dic 0'
nuóc ngoài có dóng gop vào sir nghip dào t?o, nghiCn c(m khoa hpc, phiic vi
cong dông, xây dirng và phát triên DHDN.
Diu 3. Gili thich tü' ngfl'
1 Sang kiên la giai phap k thuât, giai phap quan ly, giai phap cOng tac, giai
pháp tác nghip hoc giài pháp irng ding tiên b k thuit du'gc Cap CO S& cong
nhn.
2. D tài nghiên cüu khoa h9c d lam cAn en' xét, tng danh hiu thi dua là dé
tài khoa hoc dA duoc co quan, tO chirc, don vj Co thâm quyên nghirn thu rnirc dt
tri len. DOi tuçYng ducc cOng nhin có de tài nghiên cru khoa hQc de lam co sO' xét
danh hiu thi dua và các hinh thirc khen thu'O'ng là Chü nhim dê tài và ngu'O'i trrc
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tip tham gia nghiên cüu d tài (theo danh sách có ten trong quyt djiih giao dê tài
nghiên khoa h9c).
3. Tp th nhô là tip th có quy rnô nhô & co' s&, bao grn mt s Ca nhân
cñng thrc hin rnt nhim vii cii the là: Các khoa, phông, trung tarn, vin và các to
chirc tu'ang du'cing khác cüa các tru'èng dai h9c thành viên, don vj thuc, trirc thuc
DHDN.
Các tp the nhô là t chtrc nàng, to chuyên môn, nghip v1.i cüa các tru'ông dti
h9c thành viCn hoic ciia các dan vj thuc, trrc thuc DHDN chi du'p'c xét tang cac
danh hiéu thi dua, hinh tiiirc ithen thu'&ng tr cap EDHDN tr& xuông.
4. "Can b quan 1" trong binh xét thi dua, khen thu'&ng grn:
a) Giáng viên dugc b nhiin chirc vi quãn J hoc kiêrn nhirn cong tác quân
1, cOng tác dãng, doàn the tti truô'ng dai h9c thàirth viên hoc các don vj dào tao
thuc, trrc thuc DHDN nghTa vi giâng dy duôi 50% djnh rnirc giô' chuân giàng
dy theo nhu quy djnh tai Diêu 4 Thông tu 20/2020/TT-BGDDT ngày 27/7/2020
cña B tru'&ng B Giáo dic và Dào tao.
b) Ca nhân không thuc ngch giáng viên gitt chiirc vi71, lam cong tác quân l
có hu'&ng he sO phu cap chirc vi duqc diing de tInh dóng bào hiêrn xã hi bat buc.
5. D tài tr han là d tài chu'a nghirn thu trong thô'i gian thirc hin d tài.
Các dé tài Co nghim thu 2 cap (ca s& và chInh thirc) bj xern là tré han khi chuà
nghiCrn thu cap co sa tiong thai gian thuc hiên dê tai Thai gian thuc hiên dê tal la
th&i gian duoc quy djnh trong quyCt djnh giao dê tài (th&i gian cho phép gia han
cña ca quan cO thâm quyên duc tInh là thè'i gian thirc hin dê tài).
Bi1u 4. Nguyen tãc xét thi citia, khen thLrong
1. KhOng áp dit chi tiêu thi dua, bão darn nguyen tc tir nguyen tham gia thi
dua cña tip the, cá nhân theo quy djnh.
2. Vic xét thi dua, khen thuO'ng phái can cr vào tiêu chun, thành tIch dat
dixac gän v&i rninh chñ'ng, san pham cii the, thiCt thçrc cña tp the, cá nhân.
3. Kt qua dánh giá, xp loai vien chuirc và ngu&i lao dng du'gc si.:r ding dé
dánh giá niirc d hoñn thành nhim via, 1irn can cir dé xét ting danh hiu thi dua và
hInh thirc khen thu'&ng; sO lugng viCn chirc và nguô'i lao dng duc cOng nhn
danh hiu "Chin si thi dua Ca SO"V de nghj các hInh thiirc khen thu'O'ng cap B
bào dam không qua 1/3 là can b quail i. T' 1 cá nhân du'9'c cong nhmn danh hiu
"Chin si thi dua Ca 50" khOng qua 15% tong sO cá nhân dat danh hiu "Lao dng
tiên tiên" cüa dan vi.
4. Báo cáo thành tIch ciia tip the, cá nhân du'c d nghj ithen thu'&ng phãi phii
hçip v&i hInh thirc, rnüc hang khen thu'O'ng theo quy djnh. Trong báo cáo phAi ghi
cu th s quyCt dinh, ngày, tháng, nàrn du'çic cOng nhin hoân thânh xuat sac nhirn
vi cUa tip th, cá nhân d nghj khen thuâng cCia cp có thrn quyên; s quyt djnh,
ngày, tháng, nárn duçc cOng ithin sang kiCii, dC tâi nghien ci'u khoa h9c.
Tip th& cá iihân ldaOng Co báo cáo thành tIch, d tâi, sang kin hoic có nhung
chu'a duçic nghim thu cOng nhin dC tài, sang kiên hoic dánh giá khOng có hiu
qua tliI không du'çic dung lam can ci'i dC xét CC danh hiu thi dua, khen thuO'ng.

5. Di vói danh lieu "Lao dông tiên tin", 'Chin sT thi clua ca s&', "Tap the
lao dng tiên tin", "Tap th lao dông xut sac", "Ca thi dua cia B Giáo dtic Va
Dâo tao", Cè'thi dua cüa ChInh phü, Giy Jden cña Giám doe DHDN, Bang khen
B tru&ng, Bang khen cia Thñ tuóng ChInh phü, Huân chu'ong các hang: Tp the,
ca nhan dê nghi xet khen thuong phai co ty lê 1jhiêu dông y tu 70% tro len tinh trên
thanh vién cua Hôi dông (theo danh sach co ten hong quyêt dinh, nêu
tong
thành viên Hi dông vng mit thI lay kiên bang van ban, truô'ng h9p d.c bit do
Chü tjch Hi dOng Thi dua - Khen thu'ông (TD-KT) xern xét, quyêt djnh).
6. Di vi danh lieu "Chin si thi dua Cap bô, ban, ngârth, tinh, doan the
Trung uong", "Chiên si thi dua toàn quOc", danh hiêu vinh hi' Nhà nuó'c, Giãi
thu'ng Ho ChI Minh, Giâi thu&ng Nhà nuóc, Anh hung Lao dng: Tp the, cá
rthân duoc dê nghi khen thuong phai co ty ie phiêu dông y tu 90% tb len tinh tien
tOng sO thânh viên cña Hi dOng (theo danh sad có ten trong quyêt dinh, nêu
thanh viên Hôi dOng yang mat thi lay y kiên bang van ban, tiuong hop dac biet do
Chü tch Hi dông TD-KT xern xét, quyêt djnh).
7 Cac cuOc hop xet danh hiêu thi dua, Idien thuong duoc coi la hop lê khi co
Itnhât 2/3 tOng sO viên chrc và ngui lao dng cua don vj hoLc thành viên cfia Hi
dOng thi dua, kEen thrnnig (theo Quyêt djnh thmnh ltp Hi dong) tharn dci.
so

8. Dôi vri Ca nhân chuyên cOng tác: Co quan, t chiirc, don vj rnâi có trách
nhirn bInh xét, tIng danh hiu thi dua (truô'ng hop co thai gian cOng tác co quan
Cu tir 06 tháng tth len phái có kiên nhn xét cia co' quan c[). Tru'è'ng h9'p Ca nhn
duçc dieu dng, bit phái den Co quan, to cliiTrc, don vi khác trong mt thôi gian
nhât dinh thi viêc binh, xet tang danh hieu thi dua do co quan, tO chuc, don vi dieu
dOng, biet phai xem xet quyêt dm1 (co y hen nhân xet cua co quan, to chuc, don vi
tiêp nhn nguYi duçc dieu dng, bit phái).
9. Yêu câu xét tang danh hiu thi dua, hInh thiirc kEen thu&ng:
a) Tr nguyen, tir giác, cOng khai, cOng bing.
b) Doàn kt, hçp tác và cüng phát trin.
c) Xét tang danh hiu thi dua phài can cir vào phong trào thi dua, thành tIch
thi dua, tiêu chuân danh hiu thi dua.
d) Hinh thuc khen thuong phai phu hop voi clOi tuong, chuc näng, nhiern vu
duc giao và thành tIch dat duc efia tp the, cá nhãn.
d) Khen tlrnông phài chInh xác, kjp thô'i, cOng bing. Khen thu'ông phâi can cr vào
diêu 1dn, tiêu chuân
thành tich dat dupe, khOng nhât thiet phâi có hInh thrc khen
thuong muc thâp rnoi duoc khen thuong muc cao hon Chu tiong khen thuo'ng tap the
nhô, Ca nhân là nguôi triic tiep giãng day, NCKH, lao dng, sin xuat, 19c tp, cOng tac.
10. Can cü xét tang darth 1iiu thi dua, hlnh thirc khen thu'O'ng:
a) DOi voi khen thuong thanh tich thuc lien nhiern vu, khi co nhieu ca nhân,
tp the cung dü tiêu chuân thl Fi'a chgn cá nhãn nU hotc ttp the có t 1 nü' cao hon
dê xet khen thuong Dôi voi can bô lanh dao, quan ly la nü thoi gian giu chuc vu
d xét khen thithng qua trInh cong hen du'c giãm 1/3 thai gian so vó'i quy djnh
chung. Trumg hçip quy djnh tuOi nghi huii cao hon thI thai gian giU' chirc v d xét
IdT1en thung qua trInh cOng hiên duçc thi'c hin theo quy djnh chung.
va
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b) Mt hinh tlT1lrc khen thu'óng có th tng nhiu ln cho nit d& tung; không
tang thung nhiêu hinh thtrc cho nt thành tIch dat duçc.
c) Trong 01 nãm h9c không d nghj dip trên xét, tang 02 hInh thirc khen
thuang cap Nba nuoc cho môt tap the boàc môt ca nhân (tru thanh tich däc biêt
xuât sac dt xuât, khen thung qua trInh cong hiCn, khen thung theo niên han).
d) Thi gian d nghj khen thuö'ng ln tip theo dugc tInh theo thôi gian 1p
duac thành tIch ghi trong quyêt dinh idien thisô'ng lan tru'c. Dôi vi quyêt djnh
khen thuOiig không ghi tFl?ii gian thI vic dê nghj khen thu'ng lan sau du'çc tInh
theo the-i gian ban hành quyêt djnh khen thung Ian truó'c.
d) Clii Iy kt qua ithen thuöng iheo cong trng vâ thânh tich lam can ci xét
khen thue-ng hoic dé nghj cap trén khen tlurng. Kêt qua khen thung theo d9-t
(chuyên dê) ducic ghi nhn vã uu tiCn ldii xét idien thu'O'ng hoc dê nghj cap trên
khen thu&ng.
11. Không xét tang danh hiu thi. clua, hinh thilrc idien thu'&ng trong các tru'ô'ng
hçp sau:
a) Ca nhân dI bj k lut (dáng, chinh quyn, t chiirc xã hi ldiác) tr hInh thüc
khiên trách tth len (tInh trong giai doui xét tharth tich).
b) Ca nhân dä duçic cp có thni quyn dánh giá nruirc không hoãn thành
lihi1T1 VU.
c) Ca nhân drçc cfrdi h9c nhisng ldiông hoàn thành nhim vii hpc tip hoic vi
phm quy djnh dâo tao bOi due-rig d bj xü' 1 k5r lut.
d) Ca nhân bj thanh l dt thi nghiên ciiu ldioa h9c (chi áp diing di vó'i chñ
nhiêm dê tài).
12. Chua khen thuông hoc d nghj dip trên khen thue-ng di vOi tp th& cá
nhân trong the-i gian Ca quan có thâm quyên clang xem xét thi hãnh k' lut hoc
diêu ti-a, thanh ti-a, kiCm tra khi có cliiu hiu vi pharn hoc có dan thu' khiêu nai, to
cáo ma co' quan thii l xác djnh can phái xác minh lam rO.
13 Viêc danh gla, xêp ba! muc do hoan thanh nhiêrn vu dôi VOl tap the dê xet
thi dua, khen thu'&ig duçic Giárn doe DI-IDN quy djnh c1i the theo te-ng naiii h9c.
d iigh xét ting các danh 1iiu thi
Diêu 5. T1iin quyên quyêt djnh
dua, liIiili tliüc khcn thu'frng
1. Thrn quyén cüa Giám dOe DHDN:
a) Trinh B truO'ng B Giáo chic Va Dâo tao xét, trInh cap có thâm quyên xét,
khen thuO'ng cap nba nu'c theo quy djnh cho các tp the, cá nhân trong toàn
DI-IDN.
b) TrInli B tnróng B Giáo dklc vâ Dão tao xét, quyt djnh tang danh hiu
"Tap th lao dng xuât sac", "Cô' thi dua cfia B Giáo dic Va Dào tao", "Chiên sT
thi dua dip Be", Bang khen cüa B) truông, K' niin chuong theo quy djnh cho các
tip the, cá nhan trong toàn DHDN.
b) Quy& djnh cong nhin danh hi.0 "Lao dng tiên tin", "Chin sI thi dua co
cho
cá nhân cüa các dan vj thuOc, tnrc thuc DI-IDN.
se-"

c) Quy& djnh cong nhn danh hiu "Top th lao dng tiêntiên" cho cc
trircing dai hoc thanh vien, cac dan vi thuôc va tiuc thuôc DI-IDN (kê ca cac don vi
câu thành cüa các dan vj thuc, trrô thuc DHDN).
d) Quyt djnh tang Giy khen cüa Giám dc DI-IDN cho các ttp the, cá nhân
trong toàn DHDN.
2. Thtrn quyn cüa l-Iiu truô'ng các trithng di h9c thãnh viên:
a) Tiinh Giam doe DHDN xet, tiinh Bô tiuong BO Giao due va Dao tao dé
xét, trInh cap có thârn quyên xét, khen thung cap nba nuóc theo quy dnh cho các
tp the, cá nhãn cüa truè'ng.
, b) TrInh Giám dc DI-IDN xét, trInh Bô truöng B Giáo diic vâ Dào tio xét,
quyêt djnh tang "Tap the lao dng xuât sac", "Ca thi dua cña B Giáo diic và Dào
tto", "Chiên si thi dua cap Be", Bang khen cia B truóng, K' nim chuang theo
quy djnh cho các tp the, cá nhãn ci:ia tnrmg.
c) Quy& djnh cong nhin danh hiu "Tip th lao ding tiên tiên" cho các dan
vj câu thânh cüa trung.
so"
d) Quyt djnh tang clanh hiu "Lao dng tiCn tin", "Chin si thi dua
cho cá nhân ciia tru'?ing.
d) Quy& dlnh ting Giy 1den cüa Hiu trirO'ng cho các tp th, cá nhân cña
truYng.
Ch u'o'n g II
CAC DANH I-IIU Till DUA VA TIEU Cl-JUAN
Diti 6. Danh hiu "Lao dng tiên tiên"
Danh hiêu "Lao dông tiên tiên" duac thuc hen theo quy chnh tai Diêu 24 Luât
Thi dua Khen thithng; Diêu 10 Nghj djnh sO 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 ci:ia
ChInh phil
1. Danh hiu "Lao dng tiên tin" du'çic xét ting hang nàm cho viên chute,
ngi.thi lao dng dt các tiêu chuân sau:
a) Hoàn thành t& nhiêm viii du'çic giao, dat näng sUtt, cht lu'9g cao.
b) Chp hânh t& chñ truang, chInh sách c11a Dáng, pháp luât cüa NIiâ nu'ó'c,
ni quy, quy chê ci:ua cci quail, don vi; có tinE than tr luc, tr cuO'ng, khàc phuic khó
khàn; doàn ket, tuang trcy; tIch crc tharn gia các phong trâo thi clua.
c) TIch circ h9c tp chInh trj, vin hóa, chuyên rnôn, nghi) vi.
d) Co dao due, 1& sng lành mtnh.
d) Các tieu chun khác (nu co) theo quy dlnh ciia DHDN hotc cOa các
trung dti h9c thành viên.
2. Di vi giãng vien, nghiên curu viên: Ngoâi các tiêu chun theo quy djnh tai
Khoán 1 Diêu nay, giâng viên phài có tài khoãn Google Scholar (tài khoán duôi
udn.vn) và có cp nht thung xuyên các cOng trinh khoa h9c cña cá nhân.
3. Di vâi giàng viên, nghién cru viên có h9c vj Tiên Si khOng phai là can b
quàn l: Ngoài các tiêu chuân nhu giãng viên, cá nhân phãi có It nhât rnt bai báo
hotc báo cáo khoa h9c dàng trên k' yêu Hi thão khoa h9c có chi so ISBN hoic
cOng trInh khoa h9c khác nhu dé tài nghiên cuu, sách, giáo trInh.
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4. Quy djnh v th?ii gian duçic tInh dé xét cong nhn danh hiu "Lao dng tiên
tiên":
a) Ca nhân tham gia chin du, phiic vii chin du hoc có hành dng dung
cam ct'ru ngUYi, c1ru tài san cüa Nhi nuóc, cCia Nhân dan dn dn bj thuong tIch
can diêu trj, diêu duO'ng theo kêt luin cüa Ca so y tê cap huyn hotc tuang dmrng
trO len thi trong thi gian diêu trj, diCu duUng clugc tinh dê bInh xét.
b) Thôri gian nghi thai san theo quy dnh.
c) Ca nhân duc cO tham gia thio tto, bM du0ng ngn ban duOi 01 nàm, chp
hành tot quy djnh cña ca sO dào tao, bôi duo'ng thI thOi gian hçc tp duc tinh vào
thOi gian cong tác tai ca quan, dan vj dê dmyc bInh xét danh hiu thi dua. Trung
hgp cá nhân ducyc cir 111am gia dào tao, bôi duOng tir 01 nàrn trO len (trong nuOc
hoc nuOc ngoai), chap hãnh tOt quy dlnki ciLia ca sO dào tao, bôi du'O'ng, cilia
DHDN, có kêt qua h9c tip tir loai ldiá trO len (két qua hQc tçp cia viên chic di hQc
iucóc ngoài phái Co XáC nhçn ci'! ci nguài htcOng dan hoc cci sà dào tçio hoçIc dqi
ditn cc quan Vit Nain tçii nithc sO Igi) thi duçc tInh dê xét tang danh hiu "Lao
dng tiên tiên".
Diu 7. Danli lieu "Chiii si tlii dua Co. sö'
Danh hiu "Chin si thi dua co' sO" du9c thçic hin theo quy djnh tai Khoãn 3
Diêu 9 Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü, duçc xét
ttng hang näm cho cá nhân.
1. Dat các tiêu chuân sau:
a) Dtt tiêu chuân danh hiu "Lao dng tiCn tin".
b) Hoân thânh xut sc nhim vi duc don vi cong nhn.
c) Co sang kin cp ca sO du'gc cOng nhIn hoc có dê tài nghien ccru kboa h9c
(ap diing dôi vOi chu nhim hoc thanh viên Co ten trong quyêt djnh giao dê tài) dã
nghim thu, xep lOai dat trO len và duc ap dirng tii ca quan, dan vj.
d) Ngoài tiêu chuân quy djnh tai Diem c, Khoãn 1 Diêu nay, Hiu trithng các
truOng dai h9c thành vien Co the xây dirng các tiCu chuân bô sung dê xét cong nhn
danh hiu "Chiên 51 thi dua ca sO" cho tüng dôi tung sau: (1) giâng vien, nghien
ciru vien; (2) vien chrc (không pbñi là giàng vien) và nguOi lao dng; (3) can b
quàn l là giáng viCn; (4) can b quñn 1)2 khOng pbãi là giàng vien. Dôi vOi các dan
vi thuc, trrc thuc DI-IDN do Giám dOe DHDN quy dinh.
2. Các thành tich là sang kiên, k& qua nghi6n cru khoa hçc dung d xét danh
hiêu "Cbin si thi dua co sO" chi dwc tInh dOi vó'i các thânh tich du'c hoàn thành,
cong nhn trong khoàng thOi gian tr 1/7 cña nãm truOc den 30/6 ci1a nàm sau (can
cir theo mmli chirng).
Diu 8. Danli Iiiu "Tip the lao dng tiCii tin"

Tiêu chuân danh hiu "Tap th lao dng tiên tin" duc thrc hin theo quy
djnh tai Diêu 28 Lut Thi dua khen thuOng ngày 26/11/2003, du'c xét tang hang
närn cho tap the dat các tiCu chuan niur sau:
1.Hoàn thành t& nhini vii và k hoach du?c giao.
2. Co phong trào thi dua thuOng xuyên, thi& th?c, có hiu qua.

3. Co trên 50% cá nhân dt danh hiêu "Lao dng tiên tiên" và ldiông cócá
nhan bjki 1ut tü hInh thüc cñnh co tri len (bao gôm k' 1uit ctâng, chInh quyên,
doan the).
4. Ni b doân kt, chAp hánh t& chü truong, chInh sách cüa Dáng, pháp 1uit
c11a Nba nrnfic và ni quy, quy chê ci'ia cci quan, dan vj và cia DHDN.
Diêu 9. Danli hiu "Tp t1i lao dng xtit sc"
Danh hiu "Tap th lao dng xhAt sic" duc thrc hin theo quy djnh tti Diêu
27 Lut Thi dua khen thung ngày 26/11/2003, chrcc xét tng hang nirn cho tIp
the dat các tiêu chuân nhr sau:
1.Hoãn thành xhAt sc nhim vi, thirc hin tt các nghia vi d& vói Nba nuó'c
và cüa DHDN.
2. Co phong trào thi dua thuè'ng xuyên, thiêt thrc, hiu qua.
3. Co 100% Ca nhân trong tp th hoàn thãnh nhirn vi du'c giao, trong do có
It nhât 70% cá nhân dt danh hiu "Lao dng tiên tiên".
4. Co cá nhân dtt danh hiu "Chin sT thi dua Ca SO" vâ không cO cá nhân bj
kS' luât tü h'rnh thüc cãnh cáo tr& len.
5. Nôi bô doàn kt, guang mu chAp hành chü tru0ng, chInh sách cüa Dáng,
pháp 1ut ci:ia Nba nuóc Va nti quy, quy che cia ca quan.
Diu 10. Danh liiêu "Chin si thi dun cap B("
Danh hiêu "Chin si thi dua Cap B" duc thiic hin theo quy djnh ti Diu 22
Luit Thi dua khen thung ngây 26/11/2003; Khoãn 2 Diêu 9 Nghj dnh so
91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phii và Diêu 6 Thông tu' so
12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 cña B trung B Ni vi, CtLTcYC xét tng cho
Ca nhân theo quy djnh nhu sau:
1. Co thành tIch tiêu biu xhAt sac trong sO nhUng cá nhãn có ba lan lien tiiC
dtt danh hiêu "Chiên sT thi dua Ca SY".
2. Sang kiên, d tài nghiên cüu khoa h9c d lam ca sO' xét ttng danh hiu
Chiên sT thi dua cap B do Bô tnthng B Giáo dic và Dào t10 xem xét, cong nhn.
Dê tai nghiên cu'u khoa hoc dê duoc cOng nhân Chien sT thi dua cap Bô la dê tai
cap b, ban, nganh, tinh, doàn the Trung uang (clOi vói d thi nghiên cii'u khoa h9c
cap DHDN thI phai cO k' hiu B).
Diêu 11. Danh liiu "Chin si thi dun toan quc"
Danh hiêu "Chiên sT thi dua toan quOc" duoc thuc hiên theo quy dinh tai Dieu
21 Lut Thi dua khen thu'ó'ng ngày 26/11/2003 và Diêu 9 Nghj djnh sO
91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cfia ChInh phi, ctuçic xét ting cho cá nhân theo
quy djnh nhu sau:
1. Co thanh tIch tiêu biki xut sc nhtt duc 1ira ch9n trong sO nhIThg Ca nhãn
có hai lan lien tue dat danh hiêu "Chiên si thi dua cap B 8".
2. Sang kin hoic d tài nghiên c1ru khoa h9c dé lam can c1r xét tang clanh
hiu "Chin si thi dua toàn quOc" phái du'çc áp clyng trong thrc tiên dtt hiu qua
cao và có phm vi ânh hu&ng trong toàn quOc. B tru'ing B Giáo dic va Dào tio
quyet djnh cong nhin hiu qua áp dyng, phm vi ánh huông cap toàn quôc c11a các
sang kiên, dê tài NCKI-i.
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Diêu 12. Danli hiêu Co tlii (lila cüa B Giáo due và Dào tao
Danh hiu "Ca thi duacüa B Giáo dçic và Dào tao" du'gc thirc hin theo quy
djnh t?i Diêu 4 Thông tu so 21/2020/TT-BGDDT ngày 31/7/2020 cüa B trung
Bô Giao duc va Dao tao, duoc xet thng hang nim khi kêt thuc näm hoc cho tap the
tiCu biêu xuât sac nhât và duoc binh xét clan dâu khôi thi dua.
1. DHDN phân chia khi thi dua d xét, ting C thi dna cüa B truing B
Giáo dc và Dào tao cho các tp the có thành tIch tiêu biêu xuât sac nhât, dan dâu
các khôi thi dna tai DHDN the nliu sau:
a) Khi thi dna các tru0ng dçti h9c thành viên: 01 Cy.
b) Phân chia khi thi dua cia các don vj thuc, trirc thuc DHDN nhu sau:
- Van phông, các ban chirc nàng, trung tam: 01 C;
- Phân hiu, Vin, Khoa thuc DI-EDN: 01 C.
c) Phân cliia khM thi dua d6i vói các tp th nhô cüa các trung di h9c thành
viên gôm: Phông, Khoa, Vin, Trung tarn và tuong duong nhu sau:
- Di vói tnthng dai h9c thành viCn có tir 20 tip th nhó tth len: 02 C;
- Dôi vó'i tru'Ong dai h9c thãnh viên duó 20 tp th nhô: 01 C.
2. Thy vào tInh hInh thirc tin tti DI-IDN, Giárn d& DHDN quy& djnh diêu
chinh, bô sung khôi thi dna theo quy djnh.
Diu 13. Danli lieu CO tlii dua cüa Chinli phil
Danh hiu "Cci thi dua cüa ChInh phü" dLrcic thirc hin theo quy djnh Diu 11
Ng dnh s 91/2017/ND-CP ngãy 31/7/2017 cüa ChInh phü, duc xét tang cho
các tap the sau:
1. Là tp th tiCu biu xut sic cln diu trong s các tip th dat tiêu chun C
thi dua cp b, ban, ngành, tinh, doân the trLlng uong. So lugng tp the dugc xét,
d nghj tng "Cii thi dua cüa ChInh pht" không qua 20% tong so tp the dat tiêu
chun tang C?y thi dna cap b, ban, ngãnh, tinh, doàn the trung uong.
2. Tp th tiêu biu nht trong phong trào thi dna theo chuyên d do Chü tjch
nu6c, Thu tuó'ng ChInh phü phát dng dugc dánh giá, bInh xét, suy ton khi so ket,
tng ket tü 05 nám tth len.
Cli u'o'ng 111
CAC H!NH 1CHEN THIIONG VA TIEU CHUAN
Diu 14. Giy lthen cüa Gini dc DHDN
1. Giy khen ciia Giám c1c DHDN du9c xét ting cho các cá nhân có ph.rn
chat clao düc tot, guong rnâu chap hanh dhii truong cila Dâng, chInh sách, pháp lut
cüa Nhà nuóc, dat mt trong các tiCu cluiân sau:
a) La ca nhân tiêu biêu tiong sO ca nhân hoan thanh xuât sac nhiCrn vu (su
diing ket qua dánh giá xêp loai chat lugng viCn chüc cüa cap có tharn quyen) có tác
drng nêu guong, lôi cuôn trong phong trào thi dua tai DHDN.
b) Lip thành tich xut sc dt xut nhung chua dn rnrc tng Bng khen.
c) Ca nhân lip du'çc rnt trong các thành tIch sau:

- Trirc tiêp bôi duôig du'gc tü' 01 sinh vien dat giãi nhát, nhl, ba hoc Huy
chuang Vâng, Bac, Dông trong các k' thi sinh viên giôi hoc nghiên cü'u khoa h9c
cap DHDN tth len;
- Ngui hc dat kt qua cao trong các k' tuyn sinh; tt nghip xuât sac t?i
các truYng dai h9c thành vien, các dcn vi thuc, trrc thuc DI-IDN.
d) Các tru'ng hgp dic bit khác, do thirmg trrc I-Ii dng TD-KT DHDN
xem xét, quyêt djnh.
2. Giy khen cüa Giám dc DHDN duoc xét ting cho t41p the guong rnâu chap
hânh tot chü trucing cüa Bang, chInh sách, pháp 1uit ciiia Nhà nithc, cña DHDN,
nôi bô doàn kêt, thông nhât, không Co cá nhãn bj xêp loai "KlTiOng hoân thành
nhiêm vu" hoãc hi kr lut, không dé xây ra khiêu nai, to cáo và dat rnt trong các
tiêu chuân sau:
a) La tap the tiêu biêu duac lua chon tiong so cac tap the duoc danh gia dat
müc "Hoàn thânh xuât sac nhim viii", có tác ding nêu guo'ng cho các tp the khác
trong DHDN.
b) Co thanh tich xuât sac dot xuât trong thuc hiên nhiêm vu gop phân nâng
cao uy tin, vi the cüa DHDN.
c) Co thành tIch xut sc tiêu biu trong qua trmnh xây dirng và phát triên don
vi, nhân dip kS' nirn thành 1p vào nm trôn.
3 So lucing ca nhân ctuac dê nghi thng Giây khen cua Giarn dôc DI-IDN
không vuçYt qua 5 % tong sO can b, viên chüc cüa tru'Yng dai h9c thành viên,. KhOi
Ca quan DHDN và Phãn hiu, nêu có so ckr thI duc lam trôn len. So 1u9'ng tp the
duqc ttng Giây khen không vuçxt qua 20% tong sO tip the nhó thuc don vj.
4. Di vi khen thu&ng dp k' nim ngây t1iinh lip don vj:
a) Ca nhân co thai gian cong tac tu 5 näm tia len, Co thanh tich xuât sac dong
gop cho qua trInh xay dirng, phát triên cüa clan vj dup'c Giám doe DHDN tang
Giây khen. So hrçrng cá nhân dê nghj khOng qua 10 cá nhân/0 1 trung và khOng
qua 05 cá nhânl0 1 dan vj thuc, tr1rc thuc DHDN.
b) So luang tap the de nghi Giam doe DHDN thng Giây khen không qua 05
tp thê/0 1 truing và không qua 03 tIp the/Ui dan vj thuc, tnrc thuc DHDN.
5 Cac truang hop dàc biêt, khen theo chuyên d hoac dot xuât duoc Giam
dOc DHDN xern xét, quyêt djnli.
Diêu 15. B1ng lthen clia B tru'Ong B Giáo (1lc vñ Dào to
Bang khen cua Bô truong Bô Giao clue va Dao tao duoc thuc hiên theo quy
djnh tai Diêu 5 Thông tu sO 21/2020/TT-BGDDT ngày 3 0/7/2020 cüa B truàng
Bô Giáo due vâ Dâo tao Cu the nhu sau:
1 Bang khen cua Bô truong Bô Giao due va Dao tao tang cho ca nhân co
phâm chat dao due tOt, guang mâu chap hanh tOt chñ truang ciia Bang, chInh sách,
pháp 1ut cüa Nba nuâc, dit mt trong các tiêu chuân sau:
a) Co thânh tIch tiêu biu, xut sac, duçc binh xét trong thirc hin phong trào
thi dua do B trung B Giáo diic và Dào t?o phát dng.
b) Co 02 näm lien t%lc thrqc dánh giá hoàn thãnh xut sc nhim vii, trong thôi
gian do có 02 sang kiên cap cci s& duc cong nhn hoic trong 05 närn truc khi
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nghi theo ché c1 bão hi&n xã hci hoãn thành tot nhirn vi,i duçc giao, chiia duvc
Bô truYng BO Giáo diic và Dào tto ting Bang khen.
c) Lp du'çc nhiu thành tich có phtm vi in1i hung int trong các linh virc
thuc phirn vi quân 1 nba nuc c1ia B Giáo cliic và Dào to hoc có nghia cfr cao
dp, hành dng dung cam ciru nguô'i, thu tâi san cüa nhân dan, cña Nba nuóc,
phông chOng, khàc phiic hiu qua then tai, djcb hça, djch bnh, dâu tranh vói
nhung hành vi tiêu circ, vi phim phap 1ut và t ntn xã hi, có tác diing nêu guong
và duçic don vj, dja phuong ghi nhin, ton vinh.
d) Co thành tIch xut sc trong h9c tsp, rèn 1uyn, khài nghip; có sang kin,
giái pháp trong nghiCn c1ru khoa bce; vuçit khó, yuan len hpc giOi; tharn gia có
hiu qua các hott dng tInh nguyen, thin nguyen vI cong dông duc co quan quãn
ly trire tiCp xác nhin.
d) Co nhiu dóng gop, h tr thit thiic, hiu qua cho ngành Giáo diic, dUçYC
Ca quan quail 1) trirc tiêp và don vj thii huOng xác nhin.
e) Co thôi gian cong tác tir 05 näm tth len; có thãnh tIch xut sic, dóng gop
cho sir phát triên cüa don vj duçic ghi nh.n nhân djp kS' niin thành 1p vào näm
trôn.
2. Bang khen cua B tnróng B Giáo diic \'a Dào tto du'cic xét tang cho tip
the guong niu chap hành tot chu tnro'ng cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhâ
nuóc, ni b doàn kêt va dt nit trong cac tiêu chuân sau:
a) Co thành tIch tiêu biu, xuttt sc ducic blnh xét trong thirc hin phong trào
thi dua do B trung B Giáo dic và Dào to phát dng.
b) Co 02 nãm lien tue duçic cap có thim quyn cong nhn danh hiu "Tip th
Lao dng xuât sac".
c) Co thârih tIch xut sc dt xut, có phun vi ánh hu&ng rnt trong eác linh
virc tllu9c phn1l vi quãn 1 nba nuóc ciita B Giáo diic và Dào to hotc có thânh
tIch xuât sac trong vic ci'ru nguôi, eru tâi san cüa nhân dan, cCia Nba nu'óc, phông
chông, ldTiäc phiic hu qua thiên tai, djch hça, djch bnh ô don vj, dja phu'ang.
d) Co nhiu dóng gop, htrq thit thuc, hiu qua cho ngành Giáo diic, du't
Ca quan quail 1 cap trên trirc tiêp va don vj thi huong xác nhn.
d) Co thành tIch tiCu bi&i xut sic trong qua trInh xây dmg và phát trin don
vj, nhân djp k$ nim ngáy thành IIp vào nãm trôn.
EDiu 16. Biiig ldieii ella Thu ttrOiig ChIiili phü
Bang idien cüa Thñ ttthng ChInh phO duc thirc hin theo quy djnh ti Diu
38 Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cüa ChInhphü.
Diêu 17. Huin chiro'iig Lao dng cic hing
Huân chu'cing lao dng các hang duç'c thçrc hin theo quy djnh tai các Diu
22, Dieu 23, Dieu 24 Nghj djnh 91/2017/ND-CP cüa ChInh phü.
Diêu 18. I-IuIii cliuoiig dlc lip các 11ng
Huân chucing dc lip các htng duc tIl1rc hin theo quy djnh tai các Diu 16,
DiCu 17, Dieu 18 Nghj djnh 91/2017/ND-CP cüa ChInh phil

Biêu 19. Danh hiu "Nhã glib nhuii dliii", "N1th ghio iru
1. Danh hiu "Nhà giáo Nhãn dan", "Nhà giáo IJu tñ" chrçc thirc hin theo
Nghj djnh so 27/2 015/ND-CP ngày 10/3/20 15 cia ChInh phii Quy djnh ye xét ting
danh hiu Nba giáo Nhân dan, Nba giáo Uu ti.
2. Danh hiu "Nhà giáo nhân dan", "Nhà giáo uu ti.i" ckrc xét và cong bô 3
nAm rnt lan vào dip kS' nim ngày Nhà giáo Vit Nam 20 tháng 11.
Biêu 20. K niin cIitrong "VI star nghip giáo (liic"
Ky niêm chuGng "Vi su nghiêp giao duc" duoc thuc hiên theo quy dinh tai
Dieu 6 Thông tu so 21/2020/TT-BGDDT ngày 31/7/2020 ca B tru'ng B Giáo
dic vâ Dào tao ye vic hu'âng dan cOng tác thi clua khen thu'Ong ngàah Giáo chic.
Biii 21. Khen thu&ng qua trInh cong liiên Va quy d!nhl cht?c danh tiro'ng
du'ffng dê xét khen thu'ông
Khen thung qua trInh cng hin dLTQ'C thrc bin theo quy djnh tai Diêu 41,
Dieu 42 Ngh dinh 91/2017/ND-CP ca ChInh phü.
Chuo'ng IV
HQI BONG Till BUA - KHEN THIXONG vA TI-JAM QUYEN QUYET
B!NH DANH 1111 U Till DUA, il!NH TIIC KHEN TH1XNG
Biêu 22. ili dông Thi dua - Khen throng clip BilDN
Hi dông TD-KT cp DHDN duc thrc hin tbeo quy djnh tai Diêu 10 Thông
tu so 21/2020/TT-BGDDT ngày 28/8/2020 cia B trung B Giáo dic và Dào tao
cu the nbu' sau:
1. Hi dng TD-KT cp DI-JDN do Giárn déc DHDN quyêt djnh thành 1p.
2. Thành phn Hi dng TD-KT cp DHDN:
a) Chü tjch Hi dng là Giám c1c DHDN.
b) Hôi dng có 02 Phó Chü tjch, bao grn Phó Giám dôc DHDN phi trách
cong tác thi dua, khen thithng Va Chü tjch Cong doàn DHDN.
C) Các üy viên bao gm: Di c1in Dãng ñy DHDN, Doàn Thanh niên Cong
san Ho ChI Minh DI-IDN, Thu trung các b phn chuyên mon lien quan và 01 Uy
viên Thumg trirc kiêm Thu k Hi dông là Trung b phn thi dua, khen thu&ng
hoc ngithi duc giao phii trách cong tác thi dua, khen thuô'ng ca DHDN.
3. Nguyen tc lam vic cüa Hi dng TD-KT ctp DI-IDN:
a) Hi dng lam yjéc theo nguyen tc tp trung clan chii. và biu quyêt theo t'
1 quy djnh. Trithng hçp kiên các thành vién FIi dOng ngang nhau thI kiên
quyêt djnh là cüa Cbi tjch Hi dông.
b) Cac cuôc hop cua HOi diOng duoc coi la hop le khi co it nEat 2/3 sO thanh
viên cña Hi dông tharn d1r. Trueing hcip yang mt, thànhviên Hi dông phâi duc
Chü tjch Hi dông dông yà giri 'ai phieu bâu.
4. Nhim vçi, quyn han ciia I-Ii dng TD-KT Cp DHDN:
a) Tham muii cho Giárn dc DI-IDN trin khai các chii tru'ang cüa Dâng,
chInh sách cüa Nhà nu6c, cüa B Giáo diic và Dao too, cfia DI-IDN ye cOng tác thi
dua, khen thithng; triên khai, phát dng phong trào thi cilia theo thm quyên.
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b) Thain rnuu xây dung tiêu chI, tiêu chuin danh hiu thi dua và khen thu&ng
phü hop vri chüc nàng, nhirn v cCia DHDN; djnh k dánh giá kêt qua phong trào
thi dua vâ cong tác khen thuàng ciia DHDN; tharn rnuu so kêt, tOng két cong tác
thi dua, khen tlurOng; kiên nghj, îê xuât các chü trucing, bin pháp day mnh
phong trào thi dua yeu nuóc trong tirng närn và t1rng giai don, báo cáo cap có
thârn quyên.
c) Tham muu cho Giám déc Di-IDN quy& cljnh ting các danh hiu thi dua vâ
các hinh th(rc idien thu&ng theo thâm quyên ho'ic trinh cap có thâm quyên idien
thu'ng.
5. Thithng trirc Hi dng TD-KT cp DHDN:
a) Thung trrc I-Ii dng gm ChCi tich, các Phó Chü tjch Hi dng và Thy
viên Thung tric I-Ii dông.
b) Nhiin vii và quyn 1iin cüa Tlurèng lrçrc Hi dng:
- Chun bj chuong trInh, xây clrng k hotch, dir tháo báo cáo so kt, tng kt
cOng tác thi dua, khen thu6ng cüa Hi dông; tOng hop kêt qua binh xét thi dua dê
nghj tang danh hiu thi dua, các hmnh thi'rc khen thuing cho các don vj;
- Tip nhn, thm djnh h so, tong hop danh sách và có kin nhn xét, dánh
giá ye thành tIch, thu tiic, hO so dê nghj khen thuO'ng cüa các tp the và Ca nhân
trucc khi trInh I-Ii dông TD-KT cap DHDN;
- Thrn djnh h so và lam thu tc trInh B Giáo diic và Dào tto xét ttng Kr
nirn chuong "VI sir nghip vi sr nghip giáo c1iic" cho các cá nhan trong và ngoái
Ngành có di diêu kin và tiêu chuân theo quy djnh;
- Thin djnh hè so, trmnh Giám dc DHDN xét tng Giy khen cña Giárn dc
DHDN cho tp the, cá nhân có thànli tIch c1t xuãt;
- Thrc hin cOng tác t chi.rc các phiCn hop Hi dng; báo cáo torn tht ni
dung cuc h9p Hi dOng; báo cáo ye diêu kin, tiêu chuân khen thu'&ng, thành tIch
cüa tip the, cá nhün dé nghj khen thu&ng; quan diem, kiên de nghj cua don vj
giCip vic I-Ii dOng dC Hi dOng thio 1uin, xem xét;
- Phi hçip vi các don vj có lien quaii t chirc trao tng các danh hiu thi dua,
khen thu&ng theo dung quy djnh.
Diu 23. Hi dng TD-KT co s0
1. Hi dng TD-KT CO S& do Thu tru&ng don vj quyt djnh thành lip.
2. Thành phn Hi dông TD-KT Co sà:
a) Chu tjch I-Ii dng là Thñ trung don vj.
b) Hi dng có 02 Phó Chñ tjch, bao gm Phó Thu tru&ng don vj, phii trách
cOng tác thi dua, khen thuOng và Chü tjch COng doàn don v.
c) Các Uy viên bao gm: Dti din cap ñy Dâng, Doàn Thanh niên Cong san
Ho ChI Mmli, Thu trung các b phn chuyên mOn lien quan và 01 Uy viên
Thuông trirc kiCrn Thu k HQi dOng là TruOiig b phn thi dua, khen thuâng hoàc
nguOi duc giao phi trách cOng tc thi dua, khen thu&ng cüa don vi.
3. Nguyen tc lam vic cüa Hi dng: Thirc hin theo quy djnh t?i Khoân 3
Dieu 22 Quy djnh nay.

4. Nhim vi, quyên han cüa Hi dông TD-KT co s&:
a) Tham miiu cho Thu truang don vi tuên khai cac chu truong cua Dang,
chInh sách cüa Nba nuóc, ci:ia Bô Giáo duc và Dão t?o, cüa DHDN ye cong tác thi
dna, khen thuing; triên khai, phát dng phong trào thi dua theo thârn quyên.
b) Djnh k dánh giá k& qua phong trão thi dua và cong tác khen thu&ng ci:ia
don vj; tharn muu so kêt, tong kêt cong tác thi dna, khen thuô'ng; kiên nghj, dê xuât
các chü truong, bin pháp day manh phong trào thi dua yêu nuóc trong tüng näm
và trng giai doan, báo cáo cap có thâm quyên.
c) Tham muii cho Thu tnthng don v trmnh Hi dng TD-KT cp DI-Tf)N xern
xét, quyêt djnh tang các danh hiu thi dua và các hInh thic khen thung theo thâm
quyên hoc trInh cap có thâm quyên khen thuàng.
Chu'o'ng V
QUY TR!NH BINTI XET, HO SO' BE NGIIJ, QUc Till BUA lU-lEN
THUNG, TRACI-I NHh1M vA NGUYEN TAC CIII KIIEN THIXONG
Biti 24. Qny tr'inh blnh xéf, 1ira chQn, suy ton
1. Di vói danh hiu thi dua, hInh thrc khen thuô'ng hang nárn:
a) Th?i gian t chüc xét: Truóc tháng 7 hang nàm, các clan vj tiên hành bInh
xet, bo phiêu birth chon, cong nhân hoc clê nghi cOng nhân cac clanh hiêu thi dna,
hInh thirc khen thiRmg theo thâm quyên duçc phân cap.
b) Quy trInh xét duyt:
Bu'óc 1. Ca nhân Va tp the wet báo cáo thành tIch; tir di chiêu vol tiêu
chuân các danh hiêu thi dua, hInh thirc khen thuô'ng, tr nhin danh hiu thi dua,
hInh thüc khen thithng; trInh bay báo cáo nay truc don vj trrc tiêp quân 1.
Bu'ó'c 2. Các tp th nhO can ci'r váo báo cáo thãnh tIch kern theo minh chtrng
cüa cá nhan trong don vj cung cap, doi chiêu vâi tiêu chuân dê bInh xét, thâo 1un,
bO phiêu binh ch9n các danh hiu thi dua, hInh thirc khen thu'Ong cho tui'ng cá nhân
thuc quyên quãn 1 và 1p danh sách kern theo biên ban dê nghj Hi dông thi dua,
khen thu&ng cap co si xern xét, cong nhn danh hiu thi dna, hInh thtrc khen
thuàng.
Bu*c 3. Hi dng thi dua, khen thung cp co s can cñ' vào biên ban h9p vã
tiêu c1iuIn các danh hiu thi dua, hInh
hO so d nghj cüa tip the nhO, dOi chieu
thüc khen thu&ng d tiên hành thãi - djnli, tháo utn thinh tIch cña các tip the, cá
nhân duçic d nghj xét danh hiu thi dua, hInh thü'c khen thithng, bO phiêu bmnh
chon cac danh hiêu thi dua, hinh thuc khen thuong DOng thai lap ho so d nghi
Hi dOng TD-KT cap DHDN xét ting, de nghj xét ting cóc danh hiu thi dua, hInh
thirc khen thuâng cho các tnthng hcip không thuc thârn quyen quyêt djnh cfia ctp
co sâ.
Tren co s& d ng cüa Hi dng TD-KT cap ca sO', Thfi trung don v ra
quyet drnh cong nhan cac darth hiêu thi clua, hinh thuc khen thuong cho cac tap
DHDN xét
va 1p ho so dê nghj Hi dông TD-KT
the, cã nhân theo phân
duyt các danh hiu thi dua, hInh thiirc khen thu'&ng lchOng thuc thârn quyen.
Bu'ó'c 4. Can ci vào h so d nghj cüa Hi dng TD-KT cp co s và thânh
DHDN dOi chiêu
tIch cüa các tp the, cá nhân, Thixing trii'c Hi dOng TD-KT
voi

cap

cap

cap
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thành tIch cüa các tip th, cá nhân vâi tiêu chuin thi dua, khen thithng d thrn
djnh ho so'; Hi dông TD-KT cap DHDN xem xét, thâo 1uin, diánh giá và bó phiêu
xét duyt hotc d nghj cap trén xét duyt danh hiu thi dua, hInh thirc khen thu'&ng
cho các tru'&ng hçip dü tiêu chuân. Dông thô'i lIp ho so' trInh B Giáo diic và Dào
tao xét tang và dé nghj tIng các danh hiu thi dua, hmnh thüc khen thu&ng cao hccn
cho các triRmg hqp dCi tiêu chuân.
Can cir k& qua hçp cüa Hi dng thi dua, khen thuöng hoc Thung trirc Hi
dông TD-KT cap DHDN, Giám dôc DHDN ra quyêt djnh cong nhn các danh hiu
thi dua, hIith thirc khen thuO'ng theo thâm quyên vâ lip ho so' trInh B Giáo diic và
Dào tao xét, cong nhn hotc dê nghj cOng nhIn các danh hiu thi dua, hInh thüc
khen thuông không thuOc thâm quyên.
Lu'u j5.. Tru'ông hQp khen thithiig than/i tIc/i c15t xud't, dçic bit xuá't sc thI
khóngphái thy'c hiçn quy trInh nay

2. Di vi viêc bInh xét thi dua kh&:
a) Thôi gian dánh giá, t chirc bInh ch9n: Vic blnh xét thi dua 1di.i du'9'c
t1c hin tru'yc 15/6 hang närn.
b) Quy trInh dánh giá, bInh chçn:
Bu'ó'c 1. Can cir vào tiêu chun và thang dim thi dua kMi, các tru'ng dai h9c
thàrth viên, phân hiu trong 1chOi thi dua tp liccp tài 1iu, minh chüng lchi kêt thüc
nãm hc dê phic vi cong tác tir dánh giá.
Bu'ó'c 2. Các dan v t chrc tir diith giá, chni dim các tiêu chun thi dua
khôi; tong hcip két qua ti,r dánh giá, lIp báo cáo gcri DFIDN.
Bu'ó'c 3. DHDN t chüc thm djnh h so', c1irn dim và ltp báo cáo trmnh Hôi
dông TD-KT cap DHDN xern xét, bO phieu bInh ch9n danh hiu thi dua khôi, cOng
bô kêt qua suy ton vâ ctê nghj Gióii dôc DHDN i'a quyêt djnh cOng nhn danh hiu
thi dua khOi hoc do nghj B1 Giáo dçic và Dào t?o cOng nhn, khen thu'ng theo
thâm quyOn.
Dicu 25. Ho so' dê iighj xét ting dauli Iiiti tlii dua, hInh thü.c khen
tliu'O'ng, thôi diem iip ho so' xét ting
1. I-Jo so' xét ting gôrn:
a Th trinh d nghj các danh hiu thi dua, hinh thirc kEen thu'O'ng cüa dan vj;
danh sách d nghj xét tang các daith hiu thi dua, hInJa thirc khen thu'ông xOp theo
thir tr u'u tiên tü trOn xuOng.
b) TrIch biên ban hçp I-Ii dng thi dua, kEen thu&ng Mu kern theo).
c) TrIch ngang thành tIch cüa tip th, cá nhân (Mu kern theo) và rninh chü'ng
kern theo.
d) Báo cáo thiTh tIch cüa Ca uhan, t'lp th drcic d nghj xét tang danh hiu thi
dua, hInh thirc Idien thu'àng thrc hin theo các rnâu (tü sO 01 den sO 09) Phii 1iic
kern theo Nghj djnh so 91/2017/ND-CP.
d) Quy& djnh cOng nhn các danh hiu th I ctua, hInh thirc khen thu'ô'ng theo
phân cap.
2. S lucing hO so' np ye DHDN:
a) H so' d nghj khen thu'ng Cap Nhâ ntthc: 05 b.

b) H so d nghj khen thming clip B: 02 b.
c) H so' d nghj khen thu&ng clip DI-IDN: 0,1 bi.
3. Thai hn np h so v Hi dng TD-KT clip DHDN:
a) H so d nghj xét ttng các danh hiu thi dua, hInh thiTrc khen thu'ó'ng các
cap: Tru&c ngày 20/7 hang nthm
b) H so hoàn thin d d nghj xét tng các clanh hiu thi dua, hInh thüc khen
thu&ng thuô'ng xuyên cap Nhà nu'óc: Tru'c ngày 15/9 hang nim
c) H so khen thuó'ng dOt xulit: Ngay sau khi tp th, cá nhân 1p du'gc thành
tich, nguoi dung dâu don vi co ti ach nhiêrn gui ho so ye DHDN dê xet, quyêt dinh
khen thu&ng hoc dê nghj cap có thârn quyên xét, quyêt djnh kben thuô'ng.
d) H so d nghj xét tng Kr nirn chucxng "VI sr nghip Giáo dic": Truó'c
ngày 30/4 hang nàm.
d) H so d nghj khen thung nhân clip kS' nim don vj (vao nàrn trôn): Gtri
trithc ngày thành 1p don vj 03 tháng.
4. Quãn l, km trU' h so:
a) Các truè'ng dti h9c thành viên, phãn hiu chju trách nhim lip, lu'u tr1t day
dü ho so, rninh chimg ye thânh tIch, sang kiên cfia tp the, cá nhin khen thuing
theo thâm quyên.
b) DHDN quân l, lu'u trt dy dü h so thi dua, khen ththng tü cap DHDN
trY len.
Diêu 26. Ngun kinli phI, sil' dt•ing vã quin 15' qti5 khen thu'&ng
1. Ngun và mlrc trIch lip qu khen tlurö'ng ckrçc thiic hin theo Diêu 64 và
Diêu 65 Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa Thu tuóng ChInh phü.
2. Mirc trIch 1p qu không vuçit qua 20% tng qu' tin lu'ong theo chirc viii,
chüc danh nghê nghip cüa so viên chirc trong biên ché và tiên cOng duçic duyt Ca
näm và tr nguôn dóng gop c1a cá nhân, tO chirc trong nuic, nu'c ngoài cho rnic
dIch thi dna, khen thu&ng.
qu khen thu&ng duqc thic hin theo Diu 66 và 67
3. Sü d1ng và quán
Nghj dnh sO 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cfia Thfi tu'óng ChInh phñ, c1.i the:
a) Chi in Giy chrng nhin, Giliy khen.

15'

b) Chi tin thi.thng hoc ting phlirn cho các Ca nWIn và tip th.
c) Chi cho cong tác t chirc, chi do phong trào thi dua.
d) Chi cong tác thlirn tra, thlim djnh h so, minh chirng; chi
h9p cia HOi dOng, Thuèng trçrc HOi dông TD-KT.

th chü'c các cuOc

d) Chi xây dung, t chüc trin khai các phong trào thi dua; chi tp hulin
nghip vii thi dua, khen thu&ng; clii tO chirc hOi nghj
giao uó'c thi dua; hOi nghj
sokêt, tong kêt, rut kinh nghirn, tuyên truyên, biêu cluung, nhân rng các gu'o'ng
diên hInh tiên tiên.

k5'

e) Chi phát dng cac phong trão thi dua, khen thuOng theo dgt, theo chuyên
dê, thu?mg xuyên, cao diem; các hoat dng thi dna, khen t1iung c1mi, khOi; chi
kiêm tra, giám sat, chi dao vic thirc hin các phong trâo thi dua, khen thuOng.
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g) Mt s khoãn chi khác phuc v trirc tip cho cong tác t chüc, chi dao
phong trào thi dua.
3. Nguyen tc tinh tin thiRng: Thirc hin theo quy djnh tti Diu 68 Nghj
djnh so 91/201 7/ND-CP ngày 31/7/2017 cña Thii tuóng ChInh phfi.
4. Mirc thuâng cho int s danh hiu thi dua, hInh thirc khen thuóng dixcc
thrc hin theo quy djnh tü Diêu 69 den Diêu 75 Nghj djnh so 91/2017/ND-CP
ngày 3 1/7/2017 cüa Thii tuóng ChInh phü.
Diêu 27. Trách nhiêiii v. nguyen ttLC clii ldicii thu'óng
1. Trách nhirn chi khen thuàng:
a) B Giáo dic và Dâo t?o chJLl trách nliim chi thuöng: Theo quy djnh tai
Diêu 12 Thông tu so 21/2020/TT-BGDDT ngày 31/7/2020 cüa Bô truöng B Giáo
dic và Dào tao vâ Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cña ChInh phü.
b) DHDN chju trách nhim chi thixông:
- Tp th gm các tru'ng dti h9c thành viên; các don vj thuc, trirc thuc
DHDN duçic Mien thuing cap B;
- Tp the nhô, cá nhân huóng luang tr qu5 lu'ang tai Ca quan DHDN duçc
Bô trithng idien thu&ng và Giám dOc DHDN cong nhin danh hiu thi dua, hmnh
thüc idien thu'óng;
- Các tnrng hçp khác do Giárn dc DI-IDN xem xét, quy& djnh.
c) Hiu truàng các trthng dai hc thânh viên, Giárn déjc Phân hiu và Vin
tru&ng Vin \TN-UK chju trách nl1in1 c11i thu&ng:
- Tpth& cá nhân thuc clan vj cluçic B truông và Giárn dc DHDN khen
thi.thng;
- Tp th& cá nhãn cüa dan v4 do dan vj khen ththng.
2. Nguyen tc chi khen thithng:
a) Danh hiu thi dua, hinh thi'rc Mien thithng cao han thI mirc tin thung cao
han.
b) Trong cüng mt hInh thcrc, cñng mQt iuirc khen, rnüc tin thuàng di vi
tp the cao han mi.'rc tiên thuO'ng dôi vói cá nhIn.
c) Trong cüng rnt thôi dim, cing rnt thành tIch mt di tung dat nhiu
danh hiu thi dua ma thai gian clê di duc các danh hiu thi dua do là nhu nhau thi
chi du9c nhtn mi.'rc tién thu&ng cao nhãt;
d) Trong cOng mt thôi diem, mt dM lu'çng dt nhiu danh hiu thi dua ma
thô!i gian dê dat duc các danh hiu thi dua do là khác nhau, thI du'gc nhn
tiên thuâng c11a các danh hiu thi dua cia dt du9c.
d) Trong cOng mit thôi diem, di tu9'ng vüa dat danE hiu thi dua, viira dat
hInh thüc ldien thuing thi dugc nhmn tiCn thuöng cüa cã danh hiu thi dua và hInh
thüc khen thuing.
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Chirong Vi
DIEU KIIOAN Till HANH
Diu 28. lieu tue thi hànli vã to chfrc thu'c hen
Quy djnh nay có hiu 1rc k tr ngiy k. Các quy djnh tnrc day cia DHDN
ye cong tác thi dua, ithen thuâng trái vâi quy djnh nay dêu bâi bó.
Diêu 29. TO dine tliurc hiCn
1 Hiêu truang cac tivang dai hoc thanh viên, Thu tivang cac dan vi thuôc,
trirc thuc DHDN can cir vào Quy djnh nay, ci the hóa các quy djnh phü hcip vó'i
tInh hInh thirc tiên cüa dan vi.
2 Ban To chuc Can bô huang dan, giarn sat cac don vi tiong DHDN thuc
hin các quy djnh cfia pháp 1utt và quy djnh cfia DI-JDN ye cOng tác thi dua, khen
thumg.
3. I-Ii dông thi dua, khen thu'àng DHDN djnh kS' dánh giá vic chap hành các
quy djnh cüa Lut thi dua, khen thithng vâ quy djnh ye cong tác thi dua, khen
thithng cüa DHDN; de xuât các giâi pháp day mtnh và nâng cao hiu qua phong
trào thi dua trong toàn Dti hçc.
4. Các ni dung khác v cong tác thi dua, khen thuing không quy djnh trong
van ban nay duçc t1c hin theo quy dinh hiên htnh cña pháp 1ut ye thi dua, khen
thu&ng.
5 Bô phân lam cong tac thi dua, khen thuong cac cap can cu vao nhiêm vu,
chi tiêu cu the cua kê hoach phat tuên DHDN hang nàm, 5 nàm va nhiêm vu chmh
trj duc giao dê tham muu, dê xuât vi cap üy Bang, th tnrö'ng dan vi ye chñ
trtxang, nOi dung, chuang trInh, kê ho?ch, bin phap thi dua, dc bit coi tr9ng
cong tac tuyên truyên, van dOng CBVC, nguoi lao dông, ngucn hoc tich cuc tharn
gia phong trâo thi dua; chü dng phôi hçp vó'i các to chirc doàn the trong vic
huang dan, to chuc cac phong trao thi dua va kiêrn tra viêc thuc hen, tharn rnuu so
kêt, tong kêt các phong trào thi dua, nhãn rng các diên hlnh tiên tiên; d xuât khen
thuing và các giái pháp dôi mó'i, nâng cao hiu qua cong tác thi dua, khen thu0ng.
6. B phn thông tin truyn thông có trách nhirn thuông xuyên tuyen truyên
tu tung thi dua yeu nuóc cüa Chü tch Ho ChI Minh, chü truang ci1a Bang, chInh
sách, pháp lut cña Nhà nucc yà quy djnh cia DHDN ye thi dua, khen thu'ô'ng;
phán ánh dung, klp thai kêt qua cüa phong trâo thi dua và cOng tác khen thuOng;
phát hin các cá nhan, tp the có thânh tIch xuât sac trong phong trào thi dua, các
diên hInh tiên tiên, ngui tot, vic tot dê biêu duang, ton vinh, nêu guong dê nhân
rng; dâu tranh vol các hành vi vi phrn pháp 1ut ye thi dua, khen thu'ông.
7 Tap the, ca nhân duoc dê nghi xet tang danh hiêu tlii dua, hmh thuc 1den
thuOng phãi thirc hin day dii, kjp thi các quy djnh ye ho so, thi t1ic, thO'i hin g1ri
hO so dé nghj theo quy djnh va chju trách nhim ye tInh chInh xác cfia ho so dê
nghj len cap tren.
8. Tp th, Ca nhân kê khai thànhtIch, xác nhin 1dong d(ing s1r thtt hoc lam
giâ ho so, giây t?i cho Ca nhân, tp the khác d dê nghj khen thu'Ong va nguôi Içi
dung chuc vu, quyen han quyet dinh khen thuang ti ai phai hat thi tuy theo tinh
chat, muc d vi phm sê bj xir l theo quy djnh cña pháp 1ut.
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9. Trong qua trIrih thrc hin n&i có vn d chua phü hçip thI các truô'ng dti
hçc thành viên, don vj thuc, tiVc thuc DHDN phán ánh bang van bàn ye DHDN
qua Ban To chic Can b dê tOng hçp trinh Giám dOc DHDN xem xét, bô sung, sira
dOi theo quy djnh.!.y.—
KT.GIAMDOC

