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QUYETBWH 
Ban hành Quy ehê Thi dua  - Khen thirO'ng cfla Tong cOng ty Bithng SM Vit Nam 

HQI BONG THAM VN TONG CONG TY DU'UNG SAT VIET NAM 

Can cCr Luat  Thi dna, Khen thuâng; 

Can cr Quyét djnh s6 973/QD-flg, ngãy 25/6/2010 cUa ThU tuO'ng Chfnh phU v& viec  chuy& 
COng ty mc- Tong cong ty DuOng sAt Vi@ Nam thânh Cong ty tth nhiem hut hn mOt  thành vien 
do Nhà nuOc lAm chU sO hut; 

CAn CÜNgbI djnh st 11i2018/ND-CP ngãy 16/01,2018 cUa ChinhphU ban hAnh Diu lt chirc 
vA hot dQng câa Tong cong ty DuOng sAt VietNam; 

CAn cü Nghj djnh s 91/2017/ND-CP, ngãy 31/7/2017 cUa Chinh phU quy djnh chi 
tiêt thi hânh mQt sO Diêu cUa Lut Thi dua, Khen thi.r&ng; 

Can cr Thông Pr sô 12/2019/TT-BNV ngAy 04 tháng 11 näm 2019 cUa B) NOi vj quy 
djnh chi tiét thi hãnh mQt so diêu cUaNghj djnh so 91/2017/ND-CP ngAy 31 théng 7 näm 2017 
cüa Chinh phU quy dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cUa Lu3t Tni dua, khen thuOng; 

Can cir QuyEt djnh só 57/QD-UBQLV, ngAy 2 1/02/2019 cUa ChU tjch Uy ban QuAn 1' 
vn Nba rnrOc tai  doanh nghip ban hãnh Quy chê Thi dua - Khen thuOng cUa Uy ban 
QuAn 1 von NbA rnrOc tai  doanh nghip; 

Theo dã nghj cUa T6ng Giãm d6c Tóng cOng ty Du&ng sat VietNam; 
HOi dng Thãnh viên Tng cOng ty Duông 5at Viet Nam thng nhAt, 

QTJYET B41NH: 

Biu 1. Ban hãnh kern theo QuyEt djnb nAy Quy ch Thi dua - KEen thuOng cUa Tng 
cong ty DuOng sat Viet  Nam. 

Diu 2. Quyét djnh nAy cO hiCu lye  kE t& ngày k vA thay th Quyt djnh s6 765/QD-
DS, ngày 26/5/2016 cUa Hi dOng thAnh vien TOng cong ty Dithng sAt Viet Nam. 

Biu 3. mAth vien HQi dèrng thAnh viên, Tëng Giám d6c, Chánh Van phông, TruOng 
các Ban cUa TOng cong ty Du&ng sAt Viet Nam; Nguäi dai  then phân vOn gop cUa Tong 
cong ty Du&ng sAt Viet  Nam ti cac doanh nghip khAc, ThU tnrOng the dan vj vA cA nhãn 
có lien quan chju trAch nhiem thi hành Quyêt djnh nAy./. 

Noinhân: 
-NhirDièu3; 
- Uy ban QLVNN tai  doanh nghip (dê báo cáo); 
- Dang u' TCT DSVN (d6 báo cáo); 
- KSV TCT; 
- Cong doan DS, Doàn thanh niên TCT DSVN; 
- Urn: VT, VP. (37 



CJYBANQUANL'VON 
NHA NIJOC TAI  DOANH NGHIP 

TONG CONG TY 
DUONG  SAT VIST  NAM 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DQc 1p - Tç do - Hnh phñc 

QUY CITE 
Thi dna - Khen thirô'ng cua Tng cong ty Du'ô'ng sat Vi@ Nam 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh rô: 4 /QD-DS, ngàydl thángQznàrn 2020 cáa 
Hói dóng thành viên Tong cOng Dtr&ng sat Vit Nam,) 

Chiro'ng I 
QIJY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Pham vi Su chinh 

Quy ché nay quy djnh các boat  dông ye cOng tác thi dua, khen thu&ng cüa lông cOng 
ty Dixông sat Vit Nam. 

A. Then 2. Doi tixy'ng ap dijng 

Quy thE nay áp dvng  dái v&i các M chüc, cá nhân thuQc COng tyMç - lông cong ty 
Du&ng sat Vit Nam, các dan vj sr  nghip, Cong ty con, Cong ty hen két cüa TOng cong ty 
Du&ng sat Vit Nam (gci chung là dun vj); 

Ngoài ra, Quy chE nay cOn áp dvng  di vOi cac tp thE, cá nhãn ngoài Tng cong ty 
cO thiith tjch, dóng gop thiêt thvc, hitu qua cho hoat ding san xuât, kinh doanh cüa TOng 
cOng ty Duäng sat Vi@ Nam. 

Diu 3. Giái thich tIr nfl 

Trong Quy chE nay, các tü ngft dis&i dày dirge hiEu itt sau: 

1. Tang cOng ty Dw&ng sat Vit Narn (sau day viEt t&t là Ting cong ty) là Cong ty mc 
trong nhóm cOng ty mc - cOng ty con TOng cOng ty Ththng sat Viet Nam, dirge chuyên dOi 
tir COng ty Nhà rnrâc thãnh COng ty trách nhim h&u h?n  rnQt thãnh viên do NM nuOc lam 
chü s& hüu theo Quyét dtnh  so 973/QD-TTg ngày 25/6/2010 cüa Thu tirOng ChInh phü. 

2. Don vj trirc thuc Tang cOng bao grn: các Chi nhánh Khai thác Dirmg sAt, Chi 
nhánh Ga DOng Dàng, các Chi nhánh Xi nghip Dâu may, các dan vj hach  toán phi thuc 
và dan vj sr nghip. 

3. TIn a'ua là boat  dØng có tE chüc vâi s  tham gia tir nguyen cña cá nhãn, tap thE 
nhàrn phãn dâu dat  thành tich tOt nhât trong hoat dng san xuât kinh doanh, xay dvng  và bào 
ye tO quOc. 

4. Khen thw&ng là viêc ghi nhn, biEu dirang, tOn vinE cOng trng và khuyén khIch 
bang lai Ich vat  chat dOi vOi cá nhân, tap  the có thành tIch trong boat dng san xuãt kinh 
doanh, xây dirng và Mo ye tO quOc. 

5. Danh hiu thi dua là birth thüc ghi nhan,  biEu chrang, tOn vinh cá nhãn, t4p thE có 
thành tIch trong phong trào thi dua. 

6. KhO'i thi dua là viec M chirc các dan vi thuOc Tng cOng ty thành khii có tinh 
dac thu riêng dë k két giao uOc tbi dua, dC ra mvc  tiêu chung và phân dâu, thi dua hoàn 
tbành mvc  tiêu da dat ra. 

7. Ngb djnh 91/2017/ND-CP, ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiEt thi hành 
mOt s diEu cUa Luat  Thi dua Khen thu&ng (sau dày viét tat là Nghj djnh 91/2017/ND-CP) 

8. ChiEn si thi dua do TiJy ban Quãn l v6n Nba nuñc tai  doanh nghip cong nhan (sau 
dày viEt tAt là Chiên si thi dua Uy ban). 
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Diu 4. Nguyen tc thi dua 

1. Thi dua duoc thve hin trên nguyen the Ui nguyen, Ui giác, cong khai, dam bão tinh 
than doàn két, hcip tác và cüng phát triên. Vic xét tang cáe danh hiu thi dua phãi can cir 
vao két qua cáo phong trào thi dua. Các phong trào thi dua phâi xác djnh mvc  tiêu, ehi tiêu 
vã dang k9 thi dua theo quy djnh. 

2. Tng cOng ty chi xét thi dua và trinh khen thithng d6i vâi các tp th& cá nhân cO 
dãng k' thi dua vói TOng cOng ty. 

3. V dang k thi dua vâi cp trên và phát dng thi dua (hang nãm hoc theo dpi) 
thuc trách nhiem cüa Tong Giám dOe TOng cOng ty (hoc Giám dOe dan vj). 

Diu 5. Nguyen the khen thtrô'ng 

1. Khen thuông th?c hiên trOn nguyen the chInh xác, cOng khai, cOng bAng và kip 
thôi. Thánh tIch dat  dijoc trong diêu kin khó khan và có pham vi ánh hu&ng l&i, dizgc khen 
thithng mire cao han; thir trpng khen thtthng tp the nhO vã cá nhâri là ngi.thi trgc tiêp lao 
dng. san xuât, hpc tap, cOng tao. 

2, Môt hinh thirc khen thtthng cO th& tang nhiu IAn cho mOt  doi tuqng; khOng tng 
thi.thng nhiêu hinh thirc cho mt thành tich dat  duqc; khi xét khen thuirng dOi vOi ngtrdi 
ding d dan vj phài can ci tháiTh tIch cüa tp the do cá nhân do lãnh dao. 

3 Khen thu&ng phái can ci vâo diu kiin, tiêu chuAn và thành tich dat  dugc, không nhât 
thiCt phãi cO hinh thic khen thu&ng mire tháp mth duçic khen thu&ng mire eao han. Chü trpng 
khen thuing tp the nhO và cá than là ngi.thi trrc tiCp lao dng, san xuãt, hpc tip, cong tao. 

Khi cO thiu cá nhãn, tap th eàng dü diu hen,  tiêu ehuAn thi 1ra chpn cá nhân nü hoc 
tap the co t l n& ti 70% tr& len de xét khen thuàng. 

4. Thai gian dC dê nghi khen thuirng cho IAn tip theo dugc tInh tir khi cO quyEt djnh 
khen thutng Ian truâe; 

Chi lAy kk qua khen thu&ng theo cOng trang \à thânh tIch dat  di.rccc lam can ci xét 
khen thising hoac dê nghi cap trén khen thutng. Két qua khen thuing theo dpi (hoc chuyên 
dC) dugc ghi nl'ian và uu tiên Ichi xét Ichen thuing hoc dê ngh cap trén khen thuO'ng. 

5. Khi khen thi.rOng dM vâi tap th cOM chic Dãng, doàn the thi M chic Dãng, doân 
the phài duge dánh giá "Hoàn thành xuAt sAc nhim vu". 

Diu 6. Tráeh nhiêm ella các dot vi 

Thi truing cáo dan vj trong Tong cOng ty 06 trách nhiêm: 

1. Chit dØng ph6i hcrp vii M chic doan the citng cAp t chic phát dQng, duy fri hoat 
dng cáo phong trào thi dua, nhân rng cáo phong trào thi dua vã cáo diên hinh tiên tiên 
trong don vj; chit dQng phát hiên, 1ira chon cá nhân, t3p the cO thành tIch xirng dáng dê khen 
thuirng hoac dé nghi cAp trên khen thuing kip thôi: chit dng thông tin tuyên truyên guang 
ngthi tOt, viCe tot và cáo diCn hinh tiên lien trén cac phtrang tien thông tin dai  chitng. 

2. Quân l, sit dvng  Qu Khen thuirng dam bâo ditng cáo quy djnh pháp lut và quy 
dinh cia TOng cOng ty. 

3. Chju trách rthiCrn sé toãn bô cOng tao thi dua, khen thu&ng trong dan '4. KiCn 
quy& dâu tranh vii cáo biCu hiên tiCu crc trong cOng tao thi dua, khen thithng. 

Diu 7. Trách nhiêm ella Thir&ng trçc HQi dng Thi dua, khen thir&ng cáe ep 

1. Thuông trirc HQi dèng Thi dua, khen thuirng cáo cAp có trách nhiem tham mi.ru cho 
HOi dong Thi dua, khen thuàng cia cAp mirth ye chit tnrang, nOi  dung, chuang trinh. kC 
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hoach, bien pháp thi dua; dac  biet coi trçng cong tác tuyên truyn, van dng doàn th&, ngi.thi 
lao d'ng tham gia phong trào thi dua. 

2. Ph6i hcvp vOi tó chüc COng doàn và các tO chüc doàn th cüng cAp trong vic 
hu&ng dn to chüc và theo dOi cac phong trào thi dua, nhân rng cac diên hinh tiên tiên, 
guang ngithi tOt, viêe tOt. 

3. Tng hap, d& xuât khen thutng và tham muu vic trin khai thvc hin cOng tác thi 
dua, khen thi.r&ng trong don vj minh. 

Chinngll 

TO CH1ITC THI BUA, DANH HIEU vA TIEU CHUAN DANH HItU Till BUA 

Mite 1 

HINH THIYC, NQI DUNG vA BANG Kt THI DUA 

Biu 8 HTinh thfrc tã chfrc phong trào thi dua 

1. Thi dua thr&ng xuyên là hinh thüc thi dua cAn cü vào chüc nAng, nhiem yin  dugc 
giao cüa tp the, cá nhAn dê tO chUc phát dng, nham hoàn thành tot cong viec hang ngày, 
hAng tháng, hang qu, hang nàm, gop phân thvc hien hiu qua mvc  tiêu dC ra cüa don vj; 

Thi dua thu&ng xuyên phái xác djnh rO rnvc dIch, yêu cAu, rntic tiêu, các chi tiêu cu th 
va duoc trin khai thvc hin tai dan vj, hoac theo cum, khOi thi dua dê phát dQng phong trào 
thi dua, k kát giao uOc thi dua. Kêt thüc nAm cOng tác, Thu trtthng dan vj phát dng phong 
trào thi dua tin hành tOng két và binh xét các danh hieu thi dua cho các tp the, cá nhAn có 
dAng k)2 thi dua. 

2. Thi dua theo dt (chuyCn d) là hinh thüc thi dua nEAm thçrc hiên tt nhim vi trpng 
tam hoc mt 1mb vinrc  can tp trung duçxc xac djnh trong khoàng thai gian nhât djnh, dé phân 
dAu hoàn thành nbim vu trong tam, cap bach cüa dan vj. Chi phát dng thi dua theo dat 
(chuyên dé) khi dä xác dtnh  rO thai gian, mvc  dich, yêu cãu, chi tiêu, nôi dung và giài pháp; 

Thy theo mvc  tiêu,  nOi  dung và phm vi thi dua theo dgt (chuyên d) có th M chüc 
vOi quy mO ph?m vi cvm,  khu  vinrc hoac toàn ngành. Hinb thUc to chüc phát dOng thi dua 
phâi thiêt thuc, da dng và phong phñ, có sue 101 cuOn nhiêu nguäi tham gia. Kip thdi biCu 
throng, khen thu&ng các tp the, cá nhân hoàn thânh sóm mic tiêu thi dua. 

P16 9. Ni dung to chic phong trào thi dua 

1. Can cü mpc tiCu, ké hoch phát trin san xuAt, kiith doanh hang nAm, 5 nàm và 
nhim vi chInh trj daqc giao cila TOng cOng ty. Hang nãm cac don vj xay dvng  ké hoach và 
to chüc phong trào thi dua: 

a) Xáe dinh muc tiêu, pham vi, di tirong thi dua, trén CO SO do xây drng cáo chi tiCu 
và nOi  dung thi dua cv the. Vito xác djnh ni dung và chi tiêu thi dua phãi khoa hoc, phü 
hop vOi thvc tiOn cüa t&ng don vj va-co tInh khà thi; 

b) Can cü vào* dim, tInh chAt cOng tác, lao dQng, ngh& nghip, pham vi vâ di Urang 
tharn gia thi dua dé cO hinh thrc to chüc phát dng thi dua phü hap, coi tr9ng viêc tuyên 
truyên nØi dung, r nghia cüa dt thi dua, phát huy tinh than trách nhiêm, ' thrc tu giác cüa 
t&ng can bo, viên chüc và ngi.thi lao dng, da dang hoá các hinh thUc phát dng thi dua; 

c) Co k hoach trin k.hai, theo dOi qua trinh t6 chile thi dua, tO chile chi dan diem dC 
nit kinh nghim và phO biên kinh nghim cho cáo dOi tuang tham gia thi dua. 

2. TO chic so k&t, tOng kOt, dAnh-giá kát qua phong trào thi dua va ha chon tp th, cá 
thAn cO thành tich xuãt sac, tiêu biêu dé khen thrOng hoc d& nghj cAp trCn khen thi.r0ng 
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3. To chCrc doàn the cac cap cUa T6ng cOng ty có trách nhim phOi hqp vOi Thu tnràng 
don si trong qua trinh tO chCrc, chi dao  va duy tn các phong trão thi dua cüa dan vl. 

Diu 10. Bang k' danh hiu thi dua 

1. Hang nãm, eác don vi t6 chüc cho cá nhân, tap th& trong don vj dang k nQi dung thi 
dua và cac danh hieu  thi dua trong nãm dê phãn dâu thvc hin. 

2. Cácdan vi gui ban dang k9 thi dua v Van phông Tong cOng ty trtrOc ngày 30/01 
hang nãm dé theo dOi va lam can cü dánh giá, xét tang  các danh hiu thi dua. Dot vj nb 
không dàng k' thi dua së không dirge xét tng danh hiu thi dua. 

3. T6ng cong ty 16ng hgp va gCri dang k thi dua v& iJy ban Quãri 1' v6n Nba nir&c tai 
doanih nghip truOc ngày 15/02 hang nãm. 

Myc 2 

DANH HIEU vA TIEU CHUAN DANH fflEU Tifi BUA 

Diu 11. Các danh hiêu thi dua 

1. Danh hiêu thi dua d6i vói cá nhân: 

a) Lao dng tiên tik; 

b) Chin s thi dua co sâ; 

c) Chin s thi dua Jy ban; 

d) Chin s5 thi dua toãn quôc. 

2. Danh hiu thi dua d6i vâi tap th& 

a) Tp the Lao dng tiên tin; 

b) I4p thã Lao dQng xuAt s&c; 

c) Ca thi dua và các giái thtthng khác cUa T6ng cOng ty; 

d) Co thi dua cña fJy ban; 

d) Ca thi dua cña Chinh phü. 

Biu 12. Danh hiu "Lao dng tiên tiM" 

1. Danh hieu "Lao dng tiên tiM" dugc xét tang hang nãm cho các cá nhân dat các 
tiêu chuAn sau: 

a) Hoân thành tea nhim vv thrcrc giao, dat  nãng suAt va chAt hrgng cao; d6i vài cOng 
nhãn, ngrOi lao dng thi lao dng san xuAt có hiu qua; 

b) ChAp hành t& chü tnrang, chInh sách eUa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuóc, NQi quy, 
Quy dinh cüa dan vi; có tinh thAn kh&c phc khó khãn dé hoàn thành nhiem  vu; doàn két, 
tuang trçr, giüp dä d6ng nghip; tich circ tham gia phong trào thi dua; 

c) TIch cue hpc tp chInh tn, van hoá, chuyên mOn, nghiëp vu; 

d) Co dao due, 161 s6ng lânh manh. 

2. D61 tugng S nghi thai san theo eh dO quy djnh elm Nhà nuOc và nhUng ngi.thi có 
barth dng dOng cam cUu nguti, cru tài san cüa Nhà ntthc, cüa nhân dan, nh&ng ngithi 
trong chiên dâu, phvc vii chiên dãu do bj thuang tIch cAn diêu tr, diêu throng theo két luân 
cüa cci quan y té cap huyn hoac  Wang throng trâ len, thi thOi gian diëu trj, diêu throng dime 
tInh dê binh xét tang  danh hieu "Lao dOng tiên tiên". 

3. Ca nhãn duye c& tharn gia dao tao,  b61 throng ngãn han  ththi 01 nãm, chAp hành t6t 
quy dinh cüa cci sâ dào tao, bOi duäng thI thOi gian h9c tap dirge tinh vão thbi gian cOng tác 
tai cci quan. dun vi dC bInh xét danh hiu Lao dOng tiên lien". lnirOng hçcp cá nhân thrcic elm 
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di dào tao,  bôi throng tur 01 nãm tr& len, chap hart tot quy djth cUa co sO dào tao, bi 
throng, cO két qua hoc tp tir loai kha trO Len thi &rçc tInh d xét tang danh hieu "Lao ding 
tiên tiên". 

4. D& vâi cá nhãn chuyn cong tác, dan vi mOi có trách nhiêm binh xét, tAng danh 
hiêu "Lao dng tiên lien" (truOng hçip có th&i gian cong tác 0 dan vj cü tur 06 tháng trO len 
phái có y kiên nhn xét cüa dan vj cU); 

Truäng hgp cá nhân dugc diêu ®ng, bit phái den dan v khác trong mt thai gian nEat 
djnh thil viêc bmnh xét, tang danE hiêu "Lao dng tiên tiên" do dan v diCu dng, bitt phái xcm 
xét quyCt djrt Va duçic dan v tiêp nhn cá nhân ducic diêu dng bitt phái xác th3n. 

5. KhOng xét tang danh hiêu "Lao dØng tiên lien" dOi vOl các cá than mOi tuyên dung 
duOi 10 tháng; N k Iu3t tir hinh thüc Khiên trách trO len. 

6. T' l blnh xét cOng nhaii danh hiu "Lao dng tiên tin": TOng cong ty së cO huOng 
dan binh xét tOng kêt hang nAm. 

Diu 13. Danh hiêu "Chin s thi dua co' s&" 

Danh hiu "Chi&i si thi dua co' s&" dirçic xét tang hang nAm cho các cá than dat các 
tiêu chuân sau: 

1. Dat tiêu chuAn danE hiêu "Lao dQng tiên tin1 

2. Co sang ki&n d tang nãng suAt lao dng, tang hieu qua cOng tác dirge H'i dng 
khoa h9c (HOi  dOng sang kiên) cap ca sO cOng nE4n hoc cO dê tài nghién thu khoa hpc dA 
nghiêm thu dirge áp dvng  tai dan V, hoàn thành xuât sAc jthim vi dirge dan v cOng nhön, 

T' l cá nhân dirge cOng than danh hieu "Chin s5 thi dua ca sO" khOng qua 15% tng 
sO cá nhân dat  danh hiu "Lao dng lien tiên"; 

Hi dông khoa hçc (HOi  dông sang kiEn) cO trách nhiem giüp ngi.räi dOng dâu xem xét, 
cOng nhn hiu qua áp diing Va pham Vi ãnh huOng cüa sang kiên dê tài nghien thu khoa 
hçc. Sang kin là giâi pháp k thut, giài pháp quãn 1, giai pháp cOng tác, giái pháp tác 
nghip, giài pháp üng dung tiên b k thuat. 

- . ,, Dieu 14. Danh hiçu Chien si thi dna Uy ban 

DanE hitu "ChiEn si thi dua Uy ban" di.rccc xét tang cho cá nhân dt cac tiêu chuAn sau: 

1. Ce thành tIch tiêu biu xuAt s&c trong s nl±ng ca nEân 03 ln lien tvc  dat danh 
hiêu "ChiCn si thi dua ccx sO". - 

2. Co sang Men, dC tài nghien thu khoa h9c dirge áp diing thrc tiên 4t hiêu qua cao 
và có pham Vi ãnh huOng 0 cap Uy ban, do Hci dOng sang kiên Uy ban Quãn l' vOn Nba 
rnrOc tai  doanh nghip xem xét, dánh giá. 

ThOi diem xét dart hiu "Chiên si thi dua Uy ban" dirge thvc hin càng VOl nAm dirge 
tng danh hiGu "Chiên s51  thi dua ca sO" IOn thu ba. 

Diu 15. Danh hieu "Chin Si thi dua toàn qu6c" 

1. DanE hiu "Chin si thi dua toàn q1uãe" dirge xét tang cho cá nhãn cO thành tich tiCu 
biêu xuãt sAc nEat dirge lva  ch9n trong sO nh&ng cá than cO 02 lan lien tc dat  danh hiêu 
"Chiên si thi dua ngành (lao thông van tar" hoac  dart hiêu "Chiên si thi dua Uy ban". 

2. Sang kin hoac d& tAi nghiên cthi khoa h9cd lam cAn cO xét t.ng dart hiu "Chin 
s5 thi dua toàn quOc" phài ducic áp dung th?c tiOn dat hieu qua cao vâ cO phm vi art 
hi.r&ng trong toân quOc; 

Viêc cOng than hiu qua áp dung và pham Vi ânh hirOng cüa sang ki&, dE tài nghiên 
thu khoa hçc do HQi dOng sang kién Uy ban Quan l' vn Nhà rnrOc tai doanh nghiOp xem 
xét, dánh giá. 



3. Thxi dim xét tang danh hiêu "Chin s5 thi dua toàn quOc" là nam 1in k sau nãm 
dime tang danh hiu "Chiên si thi dua Uy ban" lan thu hal. 

Diu 16. Danh hiu "Tip th Lao dng tiên tin" 

Danh hieu "Tip th Lao dng tiên ti4n" di.rac xét tang hang nãm cho các tp the dat 
cáo tiêu chuân sau: 

1. Hoàn thàn.h tt nhim vii và k hoach dirge giao. 

2. Co phong trào thi dua ththng xuyên, thit thirc và cO hiu qua. 

3 CO trên 50% cá nhân trong tp th dat danh hiêu "Lao dng tiên tin" và không có 
cá nhân bj k9 luat  rü hinh thtTrc cánh cáo tr& len (doi tixgng thuOc pharn vi diêu chinh cüa 
Luât COng chüe, viên chirc), hoac hinh thüc kéo dài thii ban nãng luang không qua 6 tháng; 
each chüc trâ len (d& wang thuc phm vi diêu chinh cUa B Lu4t lao dng). 

4. Ni bô doàn kEt, chp hânh tat chü tru&ng, chmnh sáeh cüa Bang, pháp lujt eüa NM 
rnthc va the NQi quy, Quy eM cüa don vj. 

Diu 17. Danh hiu "Tip the Lao dQng xuât sac" 

Danh hiu "T4p the Lao dng xut s&c" dgc xét tang  hang nàm cho cáo tp th dat 
cáo tiêu chuân sau: 

I Dt tiéu chuAn danh hiu Tâp th Lao dQng tiên tin". 
2. Sang tao,  vuat ichó. hoãn thành xut s&e nhiêm vv,  thut hien tOt các nghia vy dôi 

vOi Nba nirOc. 

3. CO 100% cá nhâri trong tp th hoàn thãnh nhiem  vu dirge giao, trong do có It nhât 
70% cá nhân dat  danh hiêu Lao dng tiên tiên". 

4 CO cá nhân dat danh hiu 'ChiEn si thi dua co sâ" và không có cá nhân bj k luât tu 
hinh thüc cánh cáo trâ len (dOi tugng thuQc pham vi diêu chinh cUa Lu3t  Cong chüc, viên 
chirc), hoäc hinh thic kCo dài thai han  nâng luang khOng qua 6 tháng; each ehüe tr& len 
(dOi tirgng thuQc pham 'vi diêu chinli cila BQ Luat  lao dng). 

5. Nôi b doàn kit, glzcing rnu chip hành t& eM truong chinh sách cüa Bang, pháp 
luat cña Nba nuOc và cac Ni qu, Quy eM cüa dun vi. 

Diu 18. Danh hiêu C& thi dua và các giãi thtr&ng khác cüa Tng cong ty 

Hang nãm, Tang cOng tv sC có hu&ng d&n bIrth xét Co thi dua và các giái thuOng tng 
két näm cho các cvm. khOi, cac dun vi thuØc Tong cOng ty. 

Thu 19. Danh hiên "C& thi dua cña TJy ban" 

Danh hiêu "CO thi dua cUa tJy ban" dirge xét tang hang nãm cho tp th dat  các tiêu 
chuân quy djnh tai  Biêu 26 Lut Thi dua khen thirOng, cu the nhir sau: 

1. Xét tang  cho cáo tap th duac binh ehon, suy ton là dun vi hoàn thành xuAt sAc 
nhiêm vu. dan dâu thi dua thuOng xuyên hang näm. Hoàn thành vugt müc cáo chi tiêu thi 
dua và nhiem  vit duoc giao trong nãm. 

2. Xét tang cho cáo tp th6 có thành tich xuAt sAc trong cáo phong trào thi dua do CM 
tjch nithc, TM wOng Chinh pM, ChU tjch Uy ban phát dOng và phong trão thi dua do Tong 
cOng ty phát dQng eO thOi gian tir 3 nãm tr& len. Viie xét tang CO thi dua cüa Uy ban thijc 
hiên vào dip so kêt. tOng két phong trào thi dua. 

Biu 20. Danh hiêu "C& thi dua ala ChInh phfl" 

Danh hiêu "CO thi dua cila ChInh phu" dirge xét tang  hang nãm cho t3p thE dat  tiCu 
chuân quy djnh tai  Biêu 11 Nghj dinh  91/20l7ND-CP,  cv the nhir sau: 
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1. Tp th& dat  cáo tiêu chu.n sau: 

a) Co thành tIch hoàn thành wrcct müc cáo chi tiêu thi dua và nhiem vv dirge giao trong 
nãm; 

b) Là t4p  the tiêu biêu xuât sac dan dâu trong so cáo t4p  the  dat  tiCu chuân Co thi dua 
càaUyban; 

c) Nôi bQ doàn két, chap hành tot chü trucxng, chInh sách cüa Dàng, pháp lut cüa Nhà 
nuâc, di dâu trong viêe time hành tiêt kiem,  ehông lang phI, chOng tham nhüng và các te 
nn xA hôi khác. 

2. Tp th tiêu biu nh.t trong phong trào thi dua theo chuyCn d do Chñ tich nuOc, Thñ 
tuOng Chinh phU phát dng thrcxc dánh giá, binh xét, suy tOn khi sa két, tOng két tü 5 nãm tr& 
len. 

Chu'ong III 

PHAN LOAI, HuINH THtC vA TIIEU CHUAN KHEN THTXUNG 

Diu 21. Các Ioi hinh khen thuãng 

1. Khen thirâng theo cOng tr.ng và thành tIch dat  dugc là hInh thic khen thtr&ng tp 
thã, cá nhthi dat  diruc thành tIch xuAt sAc hoac hoàn thành xuât são nhim vu dugc giao, gop 
phAn vào s  nghip xay drng và bao v T quOc; 

Mirc do hoân thành xut sAc nhiem vv dôi vâi t4p th& cá nhân do cap trinh khen 
thuOng cAn cü theo quy dinh xem xét dánh giá, cOng nhn. 

2. Khen thuOng theo dçrt (hoac chuyên d) là khen thuOng cho tp th& cá nhân dat 
duoc thàiTh tIch xuAt sAc sau khi ket thác mOt  dgt thi dua hoac  mQt cOng trinh tr9ng diem do 
TOng Giám dOe TOng cOng ty hoac  ThU truOng cáo dan vj phát dng. 

3. Khen thuOng dot  xuAt là khen thuOng cho tp th& cá nhân 1p  dirge thành tIch dot 
xuAt hoc dc bit xuAt sAc dot xuAt Thành tich dQt xuât là thành tIch dat  dirge ngoài 
chuang trinh, ké hoach, nhiêm v11 ma tp the, eá nhãri phai dam nhn. 

Thãnh tIch dac biêt xuAt sAc dot XUAt là thành tich dOt  xuAt  dat  dirge 0 müe dQ dac 
bit xuât são khi dUng cam cthi nguOi, tài san cUa nhân dan và cUa Nhà nuOc, ho.c 1p dirge 
thành tich dac bi@ xuât são trong cáo 1mb vrc dirge khu virc và the giOi ghi nhn. 

4. Khen thu&ng qua trinh c&ig hin là khen thuOng cho cá nhân có qua trinh tham gia 
trong cáo giai doan  each  mang  (gift cáo chiTre vi lãnh dao,  quán l' trong cáo co quan Nhà 
nuOc, cáo don vi sir nghip, tO ehiTre chInh tn, tO chüc chinh trj - xã hOi)  có cOng lao, thAnh 
tIch xuât são, dóng gop vào s  nghip each mng cUa Dàng và cUa dan tOo. 

5.Khen thuOng d6i ngoai là khen thuOng cho các tp the, cá nhân ngoài Tong cOng 
ty có nhiêu dOng gop cho sr nghiêp xay drng và phát triên cUa TOng cOng ty. 

Diu 22. Các hinh thfrc khen thir&ng 

1. Hinh thüc khen thuOng cAp Nhà nuo'c: 

a) Huân chuang Sao yang; 

b) lluAn chutxng Ha ChI Minh; 

c) Huân chuang DOe  1p hang NhAt, hang  NhI, hang Ba; 
d) Huãn chuong Lao dng hang  Nh&t,  hang  Nhi, hang Ba; 
d) Huân chucmg Dung cam; 

e) Danh hiOu Anh hUng Lao dng; 

g) Daith hiu Anh hUng lirc lugng vU trang nhân dan; 
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h) Daub hiu Nba giáo Nhân dan, Nba giáo Uu tU; 

i) Danh hiu Thy thu6c Nhân dan, Thy thue IJu tü; 

k) Giãi thuàng H Chi Minh: thai thrOng Nhà rnrOc; 

I) BAng khen cña Thu Wang ChInh phü. 

2. Hinb thirc khen thrOng cap Uy ban vá các B, ngành: 

a) BAng kEen cOa Chü tich Uy ban và các BQ ngành, Dãng - Doãn the Trung uoiig; 

b) K$' niêm chuang "VI sw nghip phát trin Uy ban" vã KS'  niem chirang cña các 
B, ngãnh, Dâng - Doàn th Trung i.rang khác. 

3. Hinh thüc khen thuOng cp TOng cong ty: 

a) BAng khen cña TOng cOng ty; 

b) Biu duang kern theo tiAn thu&ng hoc tang phAm bAng hin vat. 

4. Hinh thüc khen thuOng cAp dan vj ca sO: 

a) (lAy kEen cüa Thu tri.rOng dun vj; 

b) Ngoài cac hmnh thirc khen thuOng theo quy djrib cüa pháp lu@,  các dan vj cO the 
vn dvng  cac hinh thurc khen thrOng khác phü hçTp vOi thvc tê cüa dan vj dé kjp thôi ghi 
nhn và dOng vien, néu guang tOt dOi vOi t3p  the, cá nhân cO thãnh tich trong cong tác, lao 
dông. san xuât nhãm dng vien phong trào thi dua. phi hcxp vOi các nguyen tãc chung. 

Diu 23. Tiêu chuAn khen thtrO'ng Nhà nut 

1. Tiêu chuAn danh hiëu 'Anh hung Lao dQng", "Anh hung L,rc h.rcmg vu trang nhân 
dan", Huãn chuong cac loai thuc hiên theo quy djnh tai  DiCu 60, 61 Lut Thi dua khen thutng 
va cac Di&u 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28,29,30,32,33 Nghi djnh so 91/2017/ND-CP cUa 
Chinh phi ' a các van bàn quy pham pháp 1ut khác cO lien quan. 

2. lieu chuAn danh hieu "Nhà giáo Nhân dan", "Nba giáo IJu P1', danh hiu "ThAy 
thuOc Nhan dan", "Thây thuOc Uu P1'; 

Déi tucing và tiêu chuAn xét tang thuc hin theo quy djnh tai  các Diu 62, 63 Lu4t 
Thi dua, khen thuOng. 

3. 'Giãi thuO'ng H ChI Mini', Giãi thuOng Nba nuOc" 

a)"Giái thrOng H ChI Mini', Giãi thuOng Nba nucEcc" ducic tg cho tác giâ cüa môt 
hoac nhiêu cong trInb nghiên cOn khoa bce, cOng nghê, giáo dc dt tiêu chuân theo quy djnh 
tai eac Diêu 66, 67 và ThOu 68 Luât Thi dua, khen thrOng; 

b) "Giái thuOng H ChI MinE", "Giâi thrOng Nba nuOc" thrccc xét và cOng b6 05 näm 
môt lan vào dip Quôc kháith 02/9. 

Diu 24. Tiêu chuAn BAng kEen cüa Thu tuo'ng ChInh phi 

1. BAng kEen cña Thu PrOng ChInh phi d tang cho cá nhân guong mu chAp hânh tM 
chU twang. chInh sách cUa Dãng. pháp 1ut cüa Nha nuOc, dt môt trong các tiêu chuân sau: 

a) CO thành tIch xuAt sAc tiOu biu duqc binh xét trong cac phong trào thi dua do Hi 
dOng Thi dua khen thuOng Trung uong hoac  the  BO,  ngành, Uy ban, tinh, doàn the trung 
uang phát dQng khi tiOn hành sa kCt, tOng kOt 03 nãm trO IOn; 

b) Lap duçcc nhiu thành tich, hoac thàn.h tIch dt xuAt có pham vi ãnh hithng trong 
BO, nganh. tinh. doàn the trung ucmg; 

c) Ba duoc tng BAng khen cAp BQ, ban, nganh, Uy ban, tinh, doàn th Trung isang, 
05 nãm tiêp theo trO IOn liOn tic hoân thành xuãt sac nEim vv,  trong thOi gian do cO 05 
sAng kin dut cong nhan và Ap dung hiu qua trong pham vi cap co sO hoc muu trI. dung 
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cam, sang tao  trong chiên dâu, phuc vu chiên dãu, trong thai gian do có 05 lAn tang  GiAy 
khen trô len. 

2. Bang khen cüa Thñ trnfrng ChInh phU d tang cho cOng nhân, nguäi lao dng 
guung mâu chap hành tOt chü trucrng, chinh sách cüa Bang, pháp luât cüa Nhà rnrdc, dat 
mOt trong các tiêu chuAn sau: 

a) Lp duçcc nhiu thành tIch hoac thành tIch dt xuAt trong lao dQng, san xuAt có 
pham vi ãnh hi.r&ng trong da bàn cap huyn; 

b) Cong than cO sang kiEn mang 1a1  igi ich giá trj cao cO pham vi ánh huOng trong 
dja bàn cap huyn và có dóng gOp trong vic dào tao,  bôi du&ng, giüp d dông nghiêp d 
nâng cao trinh do chuyên môn, tay nghê. 

3. BAng khen cüa Thñ tuOng Chinh phü d& tng cho top  th guong mu chip hành tat 
chu truong, chInh sách cüa Dãng, pháp luât cüa Nba rnróc, nOi  bØ doàn két, dat  môt trong 
cac tiêu chuân sau: 

a) Co thành tich xuAt sAc tiêu biAn dugc binh xét trong cac phong trào thi dua do Hôi 
dèng Thi dua Khen thu&ng Trung wing hoac  các  BO,  ngành, tinE, doàn the Trung ucing phát 
dQng khi tiên hành so kêt, tong kêt 03 näm tr& len; 

b) Lp dugc thành tich dot  xut, thành tich cO pham vi ành hiräng trong BO, ngành, 
tinE, doãn th Trung i.rang. 

c) Ba dirge tg BAng Mien cAp bo,  ban, ngành, tinE, doàn th trung ucing và05 nãm 
tip theo trâ len lien tvc  hoàn thành xuât sac nhiem v1, trong thai gian do cO 01 lan dirge 
tAng C& thi dua cAp bo,  ban, ngành, tinE, doàn the trung wing hoac trong thèi gian dO cO 02 
lAn ducxc tng BAng Mien cap bô, ban, ngành, tinE, doàn the trung wing. 

Diu 25. Tiêu chuAn Bng kken-cüa Chü tich  Uy ban 

"BAng kEen cüa ChU tjch Uy ban" d tang  cho t4p thã, cá than guong rnu chAp hành 
tOt chü trwing, chInE sách cüa Bang, pháp luOt  cüa Nhà rnrdc và dat  tiêu chuAn quy djnh tai 
Biêu39 Nghj djnh sO 91/2017/ND-CP và Khoãn 2, Biêu 8 Thông tu sO 08/2017/TT-BNV, 
cu the ithu sau: 

1. Khen thu&ng theo thành tIch và cOng trng: 

a) Ca than lieu biu trong sa cac cá nhan cO 02 nàm trâ len lien ti,ic hoàn thành xuAt 
sac nhimv, trong thdi gian dO cO 02 sang kiên dirge cong thOn và ap dvng  hieu qua trong 
pham vi cap cci s&; 

b) Tp the tiêu biu trong 5a cac tp th co 02 nAm lien ti,ic hoàn thành xuAt sAc 
nEim vii; nOi bo doàn kit; thvc hiên tOt Quy che dan chü a cci so; tO chrc tot các phong 
trâo thi dua; cham lo dôi sOng v3t  Chat, tinE than trong tp the; thvc hành tiêt kim; thrc 
hin dAy dü cac ché dO,  chinh sách pháp luOt; 

2. KEen thuOng theo dgt (chuyen d&): 

Ca nEân, tp the cO thành tich xuAt sAc tiêu biêu sau khi két thüc các phong trào thi 
dua do ChU tjch Uy ban, Tong Giám dOc TOng cong ty và Thu truOng các don vj phát dông 
hoac hutng irng phong trào thi dua do cap trén phát dOng. 

3. KEen thuOng thành tich dac  bit xuAt sAc, dOt  xuAt: 

Thành tIch dac  biet xu&t sAc theo quy djnh tai Diu 9 Thông tu s6 08/2017/TT-BNV; 

Thành tIch xuAt sAc dOt  xu4t là thành tich dat  dirge ngoài chuang trInh, kC hoach, 
nhiêm vv ma tap the, cã nhAn phài dam th4n. 
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Diêu 26. KS' niêm chtro'ng "Vi sy nghip phát triên Giao thông vn tãi Vit 
Nam", K5' niêm chtrong "VI sir nghip phát triên Uy ban" và cüa các B, ngành khác 

1. KS'  niem chirong "Vi sr nghip phát triên Giao thông 4n tái Vit Nam" là hinh 
thüc khen thithng cña BQ Giao thông v4n tãi dé ghi nhan  cong lao và g viên si,r cOng 
hiên cña cáo cá nhan oO nhieu dOng gop oho sr nghip xay drng và phát triên Giao thông 
van tái Viêt Nam. DOi Wang, tiêu chuân va thu tvc  trinh khen thvc hitn theo hu&ng dan cüa 
BG Giao thông van  tãi. 

2. Di vOi KS'  nitm ohi.zcmg "VI sr nghip phát trin fJy ban" và K5' nitm ohirang cña 
cáo Bô, Ngành, Dáng - Doàn the Trung uang khác thvc hitn theo cáo quy djnh cüa Uy ban 
Quán l' von Nhâ nuâc tai  doanh nghip và cáo HO,  ngành, Bang - Doàn the Trung uang dO. 

Diu 27. Khen thirO'ng cüa lông cong I)' 

I. Bng khen oüa T6ng cong ty d tng cho cá nhân guang mu chip banE Mt chü 
twang cUa Bang, ohinh sách, pháp lut cUa Nha nutc và dt mQt trong cáo nêu chuân sau. 

a) CO thành tich xu.t sAc duoo binh xét trong cáo phong trào thi dua theo dqt, theo 
chuyên dé hoac hoàn thành xuát sac mOt  hang mic cOng trinh; dt thàrih tich cao trong cáo 
Mi thi chuyên ngành, Mi thao, hQi din; guang ngithi tot, vito tOt cO tao dvng  nêu guang 
trong phm vi lông cOng ty; 

b) Lp thrçrc thành tIch xuAt sAc dOt  xuAt cO phm vi anh hu&ng trong Tng cOng ty, 
don vi; 

c) Ca nhân tiêu biu trong Sê cáo cá nhân hoân thánh xuAt sAc nhitm vij trong nãm. 
trong thai gian dO cO 01 sang kiên duoc cOng nhan và áp dung hitu qua trong phm vi dan vj. 

2. BAng khen cüa Tng cOng ty d t.ng cho t3p th guang m&u chap hãnh tOt chü 
twang, chinh sách cüa Bang, pháp luat  oüa Nhà nuOc. nOi  bQ doàn kCt, 4t mOt  trong cáo 
tiCu chuân sau: 

a) Co thãnh tich xuAt sAc tiêu biu duqc binh xét trong cáo phong trào thi dua; 

b) Lp duac thành tIch xuAt sAc dot  xuAt, thành tIch cO phm vi ánh hir&ng trong 
lông cOng ty, don vj; 

c) Tp th tiCu biu trong s cáo tap the hoàn thành xuAt sAc nhitm vii trong nãm, to 
chifrc tOt cáo phong tráo thi dua; trong tap  the không dé xay ra cáo v vito gay anh hu&ng 
xâu den hoat dOng cua dan vi, xis lv, giai quyét kip thai cac dun thu khiêu nai, to oao thuOc 
thâm quyên; thiro hitn tOt Quy che Dan chñ 1 Co sâ và thvc hitn day dü cáo the do, chinh 
sách pháp luat. 

3. Cáo hinli thüc then thutng kháo 

a) Khen thi.ràng v COng tao dam bão an toàn giao thông Du&ng sAt cüa Tng cong ty; 

b) Khen thu&ng cOng tao thvc hién Biu d chy thu cUa lông cong ty; 

c) Khen thu&ng phong trào "ChInh quy - Van hóa - An toàn"; 

d) Khen thu&ng cho cáo t4p th, cá nhân có thành tich trong cOng tao hoc 00 hành 
dng, viêc lam dep duoc khách hang hoo xã hOi  ghi nhn, gOp phan xay dung hinh ánh và 
uy tin cüa dan vi vã lông cOng ty. 

Diu 28. Gthy khen cüa Thu tnrO'ng the dot vj 

1. Thuc hitn theo quy djnh tai  Diu 74, 75, 76 Luat  Thi dua, KEen thuàrig vâ Diu 40 
Nghi dnh sO 91/2017/ND-CP 

2.Thü tru&ng dan vj xem xét, quyt djnh tang Giay then cho cáo tap  thL cá nhan hoàn 
thành tot nhitm vi ngay sau khi kCt thüc dqt thi dua ngän ngày, dat thi dua theo chuyên dC, 
hoac hoàn thành mOt  hang mic cOng trinh... 

10 



Chtro'ng IV 

THAM QUYEN QUYET DWH, TRAO TJkNG, 

THU TC, HO SG VA QUY TRINM XET KHEN THU'ONG 

Muc 1 

THAM QUYEN QUYET DINH YA TO CHTC TRAO TANG 

Biu 29. Thm quyn quyt djnh tng danh hiu thi dua và hlnh thfrc khen thtr&ng 

I. mAui quyn quyk djnh tang danh hiu Chin s thi dna toàn quêc, Ca thi dua ella 
ChInh phll, Huân chi.rang, Huy chuong, danh hiu vinh dir Nba nuOc và Bang khen ella Thu 
wOng Chinh phU: thc hien theo quy djnh tai  Diêu 77 và Diêu 78 Lu4t Thi dna, Khen thithng. 

2. ChU tjch Uy ban Quan 1,2 v6n Nhà rnróc tai  doanh nghip quy&t djnh tang: 

a) Chin si thi dua Uy ban; 

b) Co thi dna ella Uy ban; 

c) BAng khen cho cá nhan, tp th; 

d) K nim ehucing "Vi s  nghip phát trin Uy ban". 

Diu 30. ThAm quyn ella Hi dng thành viên Tng cong ty 

1. Hi dng thành viên trinh iJy ban Quán i vn Nba rnr&e tai  doanh nghip khen 
thuOng hoac trinh Nba nirâc khen thuOng danh hiu Chiên s2 Thi dua toàn quôc, the danh 
hiêu vinh dir Nba nu&e, Huân chuong Lao dng hng NEat tr& len sau khi có ' lciên thông 
nhAt ella Bang lly, HOi  dbng Thi dna khen thir&ng TOng cong ty và tO trinh ella TOng Giám 
dcTongcôngty. 

2. Chll tjch Hi dng thành viên then thuOng hoac  trinh Nba rnràc then thuOng các danh 
hiéu thi dua va hmnh thllc then thuOng cho cac tp the, cá nhân thuc thâm quyên nhu sau: 

a) TrInh Uy ban Quân 12 vn Nhà nuOe t?i  doanb nghip khen thu&ng hoac  trinh Nhà 
nuó'c khen thuâng các danh hieu CO thi dua Uy ban, CO Thi dua ChInh phU, BAng khen 
Chinh phU, Huân chucmg lao dQng hang Ba, Nifi sau khi duge Hi dèng Thi dua khen 
thutng thóng nhAt và tO trinh dlla Tng Giám &c T6ng cong ty; 

b) Quyt djnh Khen thu&ng thng kt cui nãm dôi vói cáo danh hieu thi dna, cáo hInh 
thllc khen thuàng eho cáo tp the, cá nhân tai hOi nghj Tng kêt ella TOng cOng ty sau kbi 
Hôi dng Thi dna khen thuOng thng nhAt và tO trinh ella Tng Giám dSc Tng cong ty; 

c) Quy& dinE tang danE hiêu Chin s thi dua ed sà", "Lao dQng tiên tiên"; tang 
BAng then ella Tng cong ty cho cáe eá nhân thuQe thAm quyn quán l? ella Hi dng thành 
vien sau khi Hi dOng Thi dua khen thuOng thSng nEAt và to trinb ella Tng Giám de Tang 
cOngty; 

3. K van bàn chAp thun dã Tng Giám dc Tng cOng ty Quyt djnb thuOng di 
vOi truOng hgp khen thuong dac  bit (theo Quy chê TrIch lap, quán 1j và sth' dung Qu9 Khen 
thw&ng cza Cong mc - TOng cOng ) cho cáo tp th, cá nhân có nhiu dóng gop trong 
qua trin.h xây drng và phát triên Tang cOng ty. 

Biu 31. ThAm quyn ella Tng Giám d6c Tong cong ty 

- 1. Can çü kát qua h9p binli xét ella Hôi dng Thi dua then thu&ng Tng cOng ty, 
TOng Giám dOe TOng cOng ty báo cáo: 
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a) Xin 2 kiên Ban Thu&ng su Dãng Uy. HOi dOng thành \iêfl TOng cong ty khen 
thtràng cho các tp the, cá nhân quy djnh t?i  Khoàn 1, Diêu 30 Quy chê nay; 

b) Trinh Chü tch HOi dng thánh viên Tng cong ty khen thutng. d ngh cap ut 

khen thuäng cho cac tp the, cá nhãn thuQe tham quyên cUa HOi  dOng thãnh viên các hInh 
thüc khen thu&ng quy dinh tai Khoãn 2 Diêu 30 Quy chê nay hoac  trinh Chü tjch Hci dOng 
thành viCn Tng cOng ty chap thun khen thuOng quy djnh tai  Khoãn 3 Diêu 30 Quy chê nay. 

2. Quyt dinh t.ng thwrng danh hiêu "Chi&n s5 thi dua ccx s&", "Lao dng tiên tiên, 
"Isp th Lao dng tién tiEn", "Up the Lao dng xuât sac" và KEen thuâng cho các t3p  the, 
cá nhân trkrc thuôc cña cáo ca quan, dan vi trong TOng cong ty (tn'e các dói twcmg quy dinh 
tat Khodn 1, 2 Dzêu 30) và cac dOi tugng quy dirt tai  Khoán 3, Diêu 30 khi có ' kién chap 
thun cüa Chñ tjch Hôi ding thàah viên Tong cOng ty. 

3. Quy&t dirt khen thuâng thành tIch thi dua xuAt sAc dQt xu&t cho cac top  thE, cá 
nhân lap dirac thành tIch xuãt sac trong hoat  dông san xuát kinh doanh, quãn l, khoa hc 
cOng ngh... hoc d4t giãi cao trong cac hQi thi, hQi thao, hi diCn do Tong cOng ty tO chüc. 

4. Tng Giám dc Tng cOng ty u' quyn cho Phó T6ng Giám dc Tng cOng ty (là 
Thu tn.r&ng Ca quan Tong cOng ty) quyêt djnh tang: 

a) Lao dng tién tEn khi Ca quari Tng cOng ty; 

b) ChiEn si thi dua ccx sO khi Ca quan Tng cOng ty; 
c) Tp the Lao dng tiên tiEn kh& Ccx quan T&ig cOng ty; 

d) Up thE Lao dong xutt sAc khi Ca quan Tng cOng ty; 

Diu 32. Thm quyn cña Thu tnr&ng ca quan, don vj trc thu*c, các don vj có 
vOn gop chi phôi cüa TOng cong ty 

1. Thãm quyEn cüa Thu tn.r&ng các ccx quan, dan vj trLrc thuOc Tang cOng ty: 

a) Xét và d ngh4 Tng cong ty cOng nhOn  các dart hiu thi dua cho CBCNLD cüa 
don vjnhu: Ca nhãn Lao dng tiên tiên; Chiên s thi dua ccx sO; TOP the lao d5ng  tiên tiEn; 
Tap the Lao dOng xuât sac và cac hinh thüc khen thithng tu cap TOng cOng ty trO len. 

b) QuyEt dirt KEen thi.thng cáo hinh thüc khen thu&ng do don vj quy djnh. 

2. ThAm quyEn cüa Thu truOng các dan vj svnghip  và các dan vj có vn gop chi 
phOi cüa TOng cOng ty (co dü P.r cách pháp nhãn) quyét djnh t4ng: 

a) Lao dQng tiCn tiEn; 

b) ChiEn 51 thi dua ccx sO; 

c) Tp thE Lao dQng tiên liEn: 

d) GiAy khen cho cá nhân, tap thE; 

d) Phé duyt danh sách d nghi Tng cOng ty xem xét cOng nhOn dart hiu TOp  the 
Lao dông xuAt são" vã các hinh thüc khen thi.rOng tu cap TOng cOng ty trO len. 

e) QuyEt dirt Khen thi..rOng các hinh thüc khen thuñng khác do dan 'vj quy djnh. 

Diu 33. Nguyen the và trmnh ty tiên hành ìé trao tng 
1. Nguyen tãc: 

a) Viêc cOng b a trao tang các dart hiu thi dua, hlith thüc khen thuOng là dip dE 
tOn vinh guong ngtthi tOt. vite tot và nhftng diên hinh tiên tién nên phãi tO chirc trang trong 
nhizn bào dam hiu qua. thiêt thijc, trait nh&ng bieu hien phO truang hinh thüc. lang phi. 
Khi to chc. can két hap vOi các ni dung khác cüa dan vj de tiCt kim thi gian và chi phi; 

b) Nghi tOe trao tang va don nhn dart hiu vinh dv Nba rnrOc, Huân chuong, Huy 
chuang, C thi dua cOa Chinh phO. Bang khen cOa ThO PrOng ChInh phu phãi tuân thu hinh 
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thüc, thU tuc theo dinh tai Nghi dinh st 145/2013/MD-CP ngày 29/10/2013 cUa Chinh 
phU quy djnh ye to chüc ngây k' nim; nghi thüc trao t.ng, don nhn hinh th&c khen 
thu&ng, danh hiu thi dua; nghi lé dOi ngoi và don, tip khách nuOc ngoài; 

c) Hang näm, sau khi nhân duac thông báo và các quy&t djnh v thi dua, khen thuâng, 
cáo dan vj phãi tO chüo vic cong hO và trao t.ng tai  dun vi (ngoái cáo quyt dinh dugc cOng 
ho và trao tai  TOng cOng ty). ThuOng trirc Thi dua khen thu&ng Tng cOng ty ph6i hcrp vôi 
các dan vi dê tO chüc vic trao tang va don nli3n thea cáo quy djnh cUa pháp lu4t. 

2. Trinh tr tiEn hãnh I trao t4ng và don nhn: 

a) D6i vâi Huãn chuang, Huy chirang, Danh hieu vinh dv Nba nuOc, Co thi dua cUa 
Chuinh phU, Chiên si thi dua toàn quOc, Bang khen oUa ThU tirOng Chinli phU, ThU tnthng 
dan vj lap ké hoach to ohic 1 trao tang và dOn nbn, trinh ChU tch HQi dOng thành viCn, 
Tong Giám dOe Tong cOng ty. Sau khi cO kiên chi dao, Van phOng lông cOng ty ph& hccp 
vâi dan vj tO chüo cong bô và trao tang; 

b) DM vôi CO thi dua cUa Uy ban, Chin si thi dua Uy ban và Bang khen cila ChU 
tjch Uy ban tang thuOng cho: 

- Cáo dan vj trçro thuOc Tóng cOng ty, ThU truOng dan vi 13p  k hoch, báo cáo Tng 
Giám d6c T6ng cOng ty và phOi hqp vOi Van phOng lông cOng ty tO chUc cong bô và trao tang; 

- Các tap th, cá nhãn thuQc cáo cong ty con, dan vj trrc thuc ling cOng ty, TOng 
Giám dOc TOng cong ty u' quyên cho ThU tnr&ng dan vj two  tiêp trao tng. 

c) mM v9i cáo danE hiêu thi dua, hinb thirc khen thuOng thuQc thArn quyn quy& 
djnh cUa T6ng cOng ty, cáo dan vj phOi hcrp v&i Van phOng Tong cong ty to chOc cong ho 
và trao tng. 

Muc 2 

THU TUC HO SO vA QUY TRINH XET THU'UNG 

Diu 34. Tuyn trinh khen thtrô'ng 

1. Di vOi khen thuOng cp Nhà nuiOc: lng Lien doàn Lao dng Vitt Nam trinh cap 
trên khen thuOng cho COng doàn Tong cong ty, COng doàn co sOya can b cOng doàn chuyên 
trách huOng bang tfx ngãn sách cong doàn. Cong doàn ThrOng sat Viet Nam thâm djnb, trinh 
lng Lien doàn Lao dng Viet Nam xét, trinh Nba nuOc ichen thuOng theo quy dinE. 

2 Cáo dan vj ca sO: 

a) D& vOi các dan vj trvc  thu)c Tng cOng ty, cáo cong ty do 16ng cong ty nAni gift trén 
50% vOn diêu le,  Tong cOng ty thrc hien  viêc khen thirOng hoc trinh cap trén khen thuOng; 

b) Các cong ty do Tng cong ty n&m gift duOiso% v6n diu 1 và oác cOng ty lien kt: 
DOi vOi khen thuOng cap Uy ban và khen thuOng cap Nhà nuOc do Ca quan cap giãy chüng 
nhn däng k doanh nghip hoac  cap giây phép thành 1p thvc hien viec khen thirOng hoac 
trinh cap trOn khen thuOng. 

Biu 35. Quy dinh  chung v thU tic trinh khen thithng 

1. Xét thi dua, khen thrOng theo thU tiic chung: 

a) Danh hieu thi dua da dang k dku nãm có th duçxo xem xét tng danh hiêu thi dua oao 
han, bang hoac  thâp hon thy thuQc vào tinh chat, mCrc d thânh tich trong näm dat  duqo; 

b) Viêc hiêp y khen thuOng d& vói cáo danli hieu thi dua, hinh thUo khen thuOng cUa NM 
nuOc dirge thvc Men theo quy djnh tai  Diêu 47 Nghi djnh s6 91/2017/ND-CP cUa Chinh phU; 

c) Khi xét cáo danE hieu "Chin s thi dua Uy ban", "Chin s5 thi dua toân quo", "Anli 
hUng Lao dng", HQi dOng TM dua, Khen thuOng phái hyp và hO phiu kin. Tp th& cá nhãn 
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duçxc dé nghj xét t.ng phâi có tS'  lê phiêu dông ' khen thuâiw tü90% trO len tin.h trén tong so 
thành viên cüa Hi dng (nu thânh viên yang mt thi lay y' hen bang van bàn); 

d) Di vâi dan "I  cO nghia vii nQp ngãn sách nhà rnthc, khi 14p ha so dê nghj cáo danh 
hiCu thi dua, hinh that khen this&ng cho don vj hoac  Ca nhân là Thu tnrOng don v, trong hO so 
khen thu&ng phài cO van bàn xác nhân cUa co quan quãn 1 thuê có thàm quyên; 

d) Dan vi thuoc daj urang kim toán phài cO Báo cáo kt qua kiêm toán càa co quan kiêm 
toán Co thâm quyên trong thOi gian 05 nam tnrâc thai diem dC nghj khen thtrOng. DOi voi don 
vi khOng thUÔC d& tug hem toán trong bao Cáo thành tIch phai nêu can cü khOng thuOc dOi 
tugng bat buc phái kiêm toán; 

e) Nguôi dung dAu dun vi ohm trách nhiêm trud'c pháp luât v thu tvc,  ho so, quy trinh. 
tinh chinh xác cüa thành tich va cáo ni dung lien quan den thvc hin chà trirong, chinE sách 
cna Dãng, pháp lust cua Nhà rnioc. 

2. Xét khcn thu&ng theo thu flic don gián 

Cáo tru&ng hap xét khen thi.r&ng theo thà Wc don giàn duçic thrc hin theo quy djnh tai 
DiCu 85 cua Luat  Thi dun. khen thutng; 

Thy theo thành tich dt xutt t3p th& cà rihàn dat  thrqc và phm vi ãnh hi.iàng d cO hinh 
that khen thwmg cho phñ hcrp. DOi vài rthfrrig tnrOng hap truy tng, don vi noi cá nhán cOng 
tao có trách nhiém lap ho so dé nghi khen thutng. 

Diu 36. WI so' d ngh các danh hiu thi dua 

1. Danh hiu "CO thi dua cüa Chinh phà" 

Ha so d nghi cO 04 bO (bàn chinh), g0m 

a) TO trinh d ngh; 

b) Biên ban và kát qua bô phian kin cüa Hi dang Thi dua - Khen thuOng cüa don vj; 

c) Bao cáo thãnh tIch theo mu s 1 tai  Phv lic ban banE kern theo Quy ch nay; 
d) Xác nbãn thud: xác nh4n v vic thrc hin dóng báo him xã hôi. bào hiém y t&, báo Hem 

that nghiêp cho nguOi lao dng (dot v&i tru-&ng hQp dcm vi có nghia vy flOp ngán sOch IVhà ntthc) 

d) kiên cüa lily ban nhân dan xã, phuOng, thj trân (sau day got chunglà (ly ban nhOn 
&n cap xd) noi dóng tr sO chinh cüa don vi ye viêc chap hành chü truang. chInh sách cth 
Bang. php luât cña Nba nuOc và quy dinh cUa dja phuong. 

2. Danh hiu "CO thi dua cUa lily ban" 

Ha so d nghj cO 02 bQ (bàn chinh), gam: 

a) TO trinh & nghj; 

b) Biên bàn và kt qua bô phiu kin cüa HQi dãng TM dua - Khen thuOng cUa don vj; 

c) Bao cáo thanh tich theo mk s 1 tai Phu luc ban banE kern theo Quy ché nay; 

d) Xác iiliân thuE; xác nhân v viêc thuc hi€n dOng bào hiém xã hOi,  bão hiérn y t& báo hiêm 
that nghiCp cho nguOi lao dông 'dOz vat trwOl7g hop doit vi cO ngltta vu nOp ngdn sa'ch A7th nithc) 

3. Danh hiu "T4p the Lao dng xuAt sAc" 

Htso dC nghj duçrc 13p thành 01 bô (bàn chinh) g6m có: 

a) TO trinh de nghi; 

b) BiCn bàn và ket qua bO phiCu kIn ala H6i  dang Thi dun - Khen thuOng ala dan vj; 

c) Báo cáo thành tich theo mu s 1 tai  Phv  lMc  ban hành kern theo Quy chê nay; 

4. DanE hiëu "Chi&n si thi dun toàn quac" 

Ha so dC nghj thrqc 1p thành 04 bo (bàn chInh), gam có: 
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a) T& trinh kim theo van bàn d nghi ciia cp fry Dàng cing cap; 

b) Biên bàn hçp và kát qua bó phiu kin (ti' l phi&i dng tr 90% trO len) efra Hôi 
dOng Thi dna - Khen thu&ng; 

c) Báo cáo thành tich theo mu st 2 tai Phu luc ban hành kim theo Quy ch4 nay; 

d) Xác nhãn thu, xac nhán v viec thuc hiên dóng bàn him xã hi, bàn hiêm y t& bàn 
hem that nghip cho nguM lao dng; báo cáo két qua him toán efra co quan kiim toán có thAm 
quyin dôi vói m tnrâng cáe don vj, doanh nghip thvc hin nghia v np ngãn sách nhà nrrot 
(Cliii tich Hôi dông thânh vim, Cliii tich Hôi dông quàn trj, Tong Giám dOe, Giám doe). SO 
nAm xác nhn Prong throng vol sO nãm di nghj trong báo cáo thành tich xét khen thu&ng. 

d) ' hn cila tJy ban nhân dan cp xa (noi cu trfr) v viec  chAp hart chU throng, chinE 
sách efra Dàng, pháp luât cfra Nba nutc va quy djnh ciia dja phuong dOi vol tnthng hçip trinh 
cho Thu tnthng don vj; 

e) ChiTrng nhn cfra co quan cO thm quyn v hiu qua áp ding va ph?m vi art huong 
cfra sang kim, di tài nghiin cfru khoa hpc. 

5. Dart hieu "Chi&n si thi dua cAp Uy ban" 
Ha so d& nghj thrçce 14p  thành 02 bO (bàn chinh) g6m CO: 
a) Tè trinh kim theo danE sách d nghi; 

b) Bun bàn hçp và k& qua bO phi&u kin (t'i 1 phiu âang tir 90% tth len) ciia Hti 
dOng Thi dua - KEen thu&ng; 

c) Báo cáo thành tIch theo mu s 2 tai Phv lic ban hành kim theo Quy chO nay; 
d) Xác nhn thus; xác hn v& viec th?c hen  dóng bàn him xa hi, bàn him y th, bao 

hum that nghip cho ngu&i lao dng; báo cáo kit qua him toàn ciia co quan him toán cO thâm 
quyin dôi vol TM truOng các don vj, doanh nghip thirc hien  nghia vi nQp ngân sáeh nha rnthc 
(Chz tjch Hç3i dOng than/i viên, Chá tjch H(5i dOug quán fri. TOng Gzdm dOe, Giám dOe) SO 
näm xác nhn tuong throng voi so nAm di nghj trong báo cáo thãnh tich xét khen thu&ng. 

d) Chfmg rthn cfia ccx quan cO thkm quyn dOi vol sang kin, di tar nghiin cmi khoa h9c. 

6. D& vol các dart hieu "Chin s2 thi dua ccx sO", "Lao dông tim tin", "Tip th Lao 
ding tiên tiên", ho so thvc Men  theo quy dinh tai Khoãn 1, Diu 84 Luãt Thi dua, khen thu&ng 
và Diiu 50 Ngb djnh sO 91/2017iND-CP ciia ChInh phii. 

Diu 37. Ha si d nghj các hInh thfrc khen thirO'ng 
1. Huân chuong các loai 

Ha so dà nghi duoc 1p thãnh 05 bô (bàn chinh) gam cO: 
a) TO trinh kim theo dart sách d nghi 'cac trwO'ng hcrp d nghj tfr Hudn chwang Doe 

l(5p hcing Ba !r& lênphái có van Mn có 5  kién ctha cap üy Ddng càng cOp,); 
b) Bun bàn h9p ciia H'i dang Thi 4ua - KEen thuOng; 
c) Báo cáo thành tIch di vol tap th theo mu s 1; dii vol cá nhân theo mu sO 2 tai 

Phv ivc  ban hành kim theo Quy chê nay; 

¶ d) Xác nhn thus; xác nhan v viec thve hien dóng bão him xã hi, bao him y t, bàn 
him that nghiêp cho nguoi lao dng; báo cáo kit qua him toán ciia ccx quan kim toán eO thâm 
quyin dOi vol các tap thi và ca than là Thu thrOng các don vj, doan}i nghiCp thuc hiên nghia vu 
nOp ngãn sách nhànuóc (C/ia 4c/i 11(51 dOng thành vzen, C/in tjch H5i dOng qudn trj, TOng 
Githm dOe, GiOm dOe). So nàm xác nh3n tuong throng vol sO nàm di nghj trong báo cáo thành 
tich xét khen thirOng. 
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d) '' kin cña Uy ban nhan dan cAp xä (nai dan vj có tri sOchInh; nai cu trñ di 6i Thñ 
tnrOng dan vi) ye vic chap hành chà truong cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut càa Nba nuàc vâ 
quy djnh cüa da phuang. 

2. Danh hiu "Anh hang Lao dQng" 

H so d nghj ducrc lap thânh 05 bô (bàn oMit) gOrn có: 

a) Tb trinh d nghi tü cAp co s& dn cAp trinh Uy ban, van bàn d nghj càa cAp ày Bang 
càng cap; 

b) BiCn bàn hop và két qua bO phiu kin (t) 1 phiêu dOng tü 90% tO len) càa H'i 
dOng Thi dua - Khen thuthig cáo cap; 

c) Báo cáo thàrth tich di vOi tp th theo mk s 4; di vói cá nhân theo mâu so 5 tai 
Phv luc  ban hành kern theo Quy chC nay; 

d) Xác rthn thud; xac nhân v vic thirc hi@i dóng bao hirn xã hOi,  báo hiêm y té, báo 
hiêrn that nghiêp cho nguti lao dông; báo cáo kêt qua kim toán càa co quan kiêm toán cO thâm 
quyên dOi vâi các tap the và cá nhân là Thà tru&ng các dan vj, doanh nghip thi,rc hin nghiavv 
nOp ngân sách nhànutc (Chth tch Hóz dông thành vzên, C/ia tic/i klói dóng quthn tn, Tong 
Gidm dOc, Gidrn dOc). SO nam xac nhân tuang throng vói sO näm dé nghj trong báo cáo thãnh 
tich xét khen thutng. 

d) ' kin càa Uy ban rihãn dan cAp xa (nai dan vi có tri sO chInh; noi c's trü dOi vói Thá 
truOng don vj) ye viec chap hành chü tnrorig càa Bang, chinh sach, pháp luât càa Nba nithc vá 
quy djnh càa dja phuong. 

3. Danh hiu "Nba giáo Nhân dan", "Nba giáo llu tu" 

H so xét tang duqc thuc hiên theo quy dnh tai Nghj djnh s6 27/2015/ND-CP ngày 
10/3/2015 cfia Chinh phà quy djnh ye xét tang danh hiu "Nba giáo Nhân dan', "Nhà giáo Uu tu". 

4. Danh hiu "Thy thu6c Nbân dan", "Thy thuOc Uu tu" 

so xét tang duqc thvc hin theo quy djnh tai  Nghj djnh s 41/2O15IND-CP ngãy 
05/5/2015 cUa Chinh phü quy djrth ye xét tng danh hiu "Thãy thuôc Nbán dàn, Thây thuOc 
Lrutu". 

5. Bang khen càa Thà Prong Chiinh phà 

so d nghj duoc lap thânh 04 bQ (bàn chinh) gOm có. 

a) Tb trinh kern theo danh sách d nghj; 

b) Biên bàn h9p cüa Hi dng Thi dua - Khen thuOng; 

c) Báo cáo thãnh tich d'i vOi tp th4 theo mu s 1; d6i vdi cá nhân theo mu s 2 tai 
Phi,i 1c ban hànb kern theo Quy chC nay; 

d) Xác nhn thu&; xac nhân v vic tbvc hin dóng bao hiêm xã hi, bâo hirn y tE, bao 
hiêrn that nghiép cho ngubi lao dOng; báo cáo ket qua kiêrn toán cüa co quan kiêrn toán có thãm 
quyCn dOi vOi các tp the và cá nhân là Thu truong cáo dan vj, doanh nghip thirc hien nghiav,i 
ncp ngân sách nhà nuOc ('67th tic/i Hi dOng thành vzên, C/ia tch H5i dOng quOn trh TOng 
GiOm dO'c, Gzám dO'c). SO nãrn xác nhan tuong throng vOi sO näm dê nghj tong báo cáo thành 
tich xët khen thuOng. 

d) t kiEn cüa ày ban nhân dan 0A xà (noi don vj có trçi sO chinh; noi c's thi d6 voi Thu 
truOng don vj) v viec chap hành chü throng càa Bang, chinh sach, phap lut cUa Nba nuOc vã 
quy dirih  cUa dja phuang. 

6. BAng khen cUa Chü tjch T'Jy ban 

HO so dê nghj dugc 1p  thành 02 bo (bàn chinh) gèrn co 

a) Tb trinh kern theo dart sách dé nghi; 
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b) Biên bàn hçp cila HQi dng Thi dua - Khen thi.rOng; 

e) Báo cáo thành tIch di vâi tap th theo mu s 1; d6i vói cá nit theo m&u sá 2 tai 
Phii lye  ban hành kern theo Quy ché nay; 

d) Xác nhn thu&; xác nhn yE vic thve hin dóng bao hiEm xA hôi, bào hiêm y t& bào 
hiêrn that nghip cho ngithi lao dQng; bao cáo két qua kiêm toãn cüa co quan lciêm toán có thâm 
quyên dôi vOi các tap  the và Ca nhân là ThU thràng các don vj, doanh nghip thvc hitn nghiani 
np ngân sáeh nha rnrOc (Cliü tich H5i dóng thành vien, 0th tich Hot  dong quán ti-i, Tong 
Giám dOc, Giám dOc). 

7. BAng khen eUa ChU tjch Uy ban d6i voi mit s IruOng hgp dc biet, h so gm: To 
trinh va danh sách trIch ngang tap  the, cá nhãn dirge dé nghj khen thu&ng cUa dan vj. 

8. K nim chuang "VI sir nghip phát triên Uy ban" 

Thijc hin theo quy djrth tai  DiEu 37 Nghj dinh s6 91/2017/ND-CP eUa ChInh phU và the 
van bàn huOng dn thU tyc xét, tng K9 nim ehuang "Vi sr nghip phát triên Uy ban" cUa Uy 
ban QuUn 19 vé,n Nba niróc tai  doanh nghip. 

Diu 38. H so' dE nghj xét, cong nhân pham vi ãnh hu'&ng cp ho, cp toàn qu6c 
cüa sang ki&i, d tài khoa hyc. 

H so dA nghj có 02 bo (bàn chinE), gEm: 

a) TO trinh cUa ThU trtrâng dan vj; 

b) Gthy chUng nh.n sang ki4n, dE tài khoa h9e (bàn sao ehyp); 

c) Báo cáo két qua frng dyng cUa sang kiên; 

d) Gthy xác nhn cUa co quan, dan vj có thãm quyEn cong nhan Ung dung eUa sang kin 
(nêu eo). 

DiEu 39. HE so' dE nghj Khen thir&ng cüa Tng cOng ty 

1. DEi vOi Ichen thtr&ng tong kát hang nãm. 

HE so trinh TEng cOng ty 01 b (bàn chinh), gEm: 

a) TO trInh cUa dan vj kern theo danh sách cá nhân, tap  thE dE nghi khen thiràng; 

(Nç5i dung T& trInh cn thet  hin thành tIch dat dwc det det nghi khen thithng, hinh 
th&c öé nghi khen thz&ng cho cthc t4p the, cá nhán,); 

b) Biên bàn h9p cUa Hi dEng Thi dua - Khen thuOng cUa dan vj; 

c) Cáe bAng chUng, sE litu lien quan (nEu co) 

2. Khen thuOng dt xuAt, khen thuOng theo chuyên dé, theo dpi: HO so trinh TEng 
cong ty ngay sau khi 1p thrgc thành tich dOt xuât hoae khi két thUc chuyên de cOng tác. 

a) TO trinh cUa don vj kern theo danh sách cá nhân, tp thE dE nghj; 

b) Cáe bAng ching, séi 1iu lien quan (nEu co). 

3. DEl vOi cáe danE hiêu thi dua, hmnh thfrc khen thuàng thuQc thAm quyEn eUa ThU 
truccng cac dan vj: TOng Giárn dOe Tong cOng ty giao cho các dan vj xây dvng  quy djnh cy 
the dê tO chUc thuc hiên. 

BiEu 40. HE so' tiE nghj Khen thu*ng theo thU tyc thin giãn 
1. Cac tnrOng hcip xdt khen thirOng theo thU tue don giãn throc thue hiên theo quy 

tijith ti Diêu 85 elm Lut Thi dua, KEen thuOng. 
2. ThU tnr&ng các dan vj báo cáo dE nghj khen thithng yE TEng cong ty (qua Thw&ng 

[nrc Hot dOng Thi dua Khen thithng) sau khi tap  the, cá nhân 1p duoc thành tich xuAt sAc, 
dOt xuât. 
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3. H so d nghi then thuàng theo thu tic dan giàn gôm eó: 

a) To trinh d& nghj then thu&ng cüa Thu truOng don 'j; 

b) Bàn torn tAt thành tIch cUa dan vj quãn 15' trvc  tip, trong do ghi rö hành dng, 
thanh tIch. cOng trang dê duoc dé nghj then thu&ng theo thu tiic dan giân; Báo cáo thãnh 
tIch theo mau so 6 ban hãrih kern theo Quy ché nay. 

so gm 01 bo di vái hinh thüc khen thtthng cAp Ting cong ty; 02 b di v&i 
hinh thüc then thi.r&ng cap Uy ban; 04 bQ dôi vOi hinh thüc khen thuOng cap Nhà rnrOc. 

Chwo'ng V 

HQI DONG Till tWA - KHEN THUUNG 

Diu 41. Hi dng Thi dua Khen thir&ng Tong cong ty 

1. Hôi dng Thi dua Khen thuông Tng cong ty có chüc nãng tham muu, giüp cho 
Hi dOng thành viên, lông Giám doe lông cOng ty ye cong táe Thi dua Khen thtthng. 

HQi dngThi dua Khen thuâng Tng COng ty do flu tjch HQi dng thành viên 
Tong cong ty quyêt djnh thành lap, thành phân gôrn: 

a) Chü tch Hi dng Thi dua Khen thuâng: Tng Giám d6c Tong cOng ty; 

b) Pho Chü tch thuOng tnrc HQi dng: 01 Phó TOng Giám dc ('do Tang Gzám do'c 
Tong cOng typhOn cOng), 

c) Phó Chü tich Hii dng: Chü tich Cong doàn Dithng sAt Vit Nam; 

d) Các liJy viên HOi  dng: 

- BI thu Doàn thanh niên Tng cOng ty; 

- Chü nhirn Uy ban kim tra Dáng üy: 

- TruOng Ban T6 chüc can b; 

- Triräng Ban K hoach Kinli doanh; 

- Twang Ban Tài chmnh K toán; 

- Tw&ng Ban Van  tái; 

- lruOng Ban Quàn 1y' Két cAu h tAng DuOng sAt; 

- Truâng Ban An ninh - An toàn giao thông DuOng sAt; 

- Tw&ng Ban Tuyên giáo, Chinh sách, Pháp lu3t - Cong doàn DuOng sAt Vit Nam; 

- Pho Chánh Van phOng (phu trthch cOng tác Thi dua Khen thu-&ng,): TiJy viên 
ThuOng tr\rc 1-1i dông Thi dua then thutng. 

2. Nhiem v cüa Hi dOng 

a) Fh& hcxp vâi Cong doàn fluOng sAt Viêt Nam, Doàn thanh nién TOng cong t th 
chirc phat dông cac phong trào thi dua trong TOng cOng ty nhäm th?c hin tot eác hoat dng 
san xuât, kinh doanh. cOng táe, hçc t9p và các mat  cong tac xa Mi thác; các phong trào thi 
dna duy tn thuOng xuyên, dung huâng, cO hieu qua thiêt thvc và phU hcrp vOi chüc nãng, 
nhiêm vi chung cüa toàn ngãnh; 

b) T6ng k&, phân tich thrc tin phong trão, dà xuAt vâi Lanh do T6ng cong ty kE 
hoach to chüe, chi dao và nhân rông dién hirth trong lông cong ty; 

c) D xuAt vOi Lanh dao Tng cOng ty v vic van  di,ing hoac eâi tiên, süa dOi, b 
sung hinh thüc then thithng, cong nhan danh hitu thi dua cho phñ hqp v&i tirth hinli hot 
dng san xuât, kinh doanh và tO chuc cüa Tong cOng ty; 
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d) Xét ehon nh&ng tp th, cá nhãn eo thành tich qua cáo dçct thi dua hang nàm ho4c 
dot xuât dé dé nghi Hi dông thành viên, Tong Giám dOe TOng cOng ty khen thu&ng hoac 
dê nghj cap 06 thâm quyén xét khen thu&ng. 

3. Nguyen tAo hoat  dng cüa Hii dng 

Hi dng boat  dng theo nguyen tAo dng thun da s bAng each bO phiu kIn, s 
phiêu phãi dat  dü t'1 phü hap v6i t&ng hinh flifte khen thuOng theo quy djnh thi duqe coi 
là 2  kiên cUa HOi  dông. Cáo kiên khác nhau cüa cáo thành viên, Thithng two  Hi dOng 
báo cáo Tong Giám doe TOng cOng ty - ChU tjch Hi dOng dé xem xét, quyôt djnh; 

HOi dng chi xem xét cáo trtthng hap d nghj khen thu&ng co d&y dü thu tiie, ho so 
theo quy djnh cUa Lu4t Thi dua, Khen thtr&ng và quy djnh cüa Quy ehC nay. 

4. Quy eh& boat  dng cüa Hi dOng 

a) Hii dng h9p djnh k' d dánh giá kEt qua phong trào thi dua. cOng tao khen 
thuâng va xét cáo hInh thüo khen thuong cüa cáo tp the, eá nhán thuOc TOng cOng ty. 
Tnthng hop dOt  xuât,  HOi  dOng 06 the hop bat thtrbng do Chü tjch HOi  dOng quyêt djnh; 

b) Tháng 12 hang näm, HQi dng hap dánh giá cáo phong trào thi dua, cOng tao 
khen thu&ng trong toàn ngành, TOng Giám doe TOng cOng ty trinh HOi  dOng thãnhviên 
Tng cOng ty quyêt djnh cáo hlnh thfrc khen thuOng thuOc  thâm quyên hoc dë nghj cap oó 
thâm quyên xét cáo danh hieu thi dua và cáo hInh thftc khen thu&ng cap Nba nuOc; 

c) Tnróc m6i k5' hop, Thithng two HOi dng Thi dua khen thuâng 06 thiem  vi 
chuAn bj cáo nØi dung, chuang trmnh, ho so tài lieu 06 lien quan va gui cáo thành viên oüa 
HOi dOng truác 03 ngày lam vic (n-ic cthc trithng hop dàc blet, do C/in tjch H5z dong Thi 
dua khen thw&ng friêu tap dç5t xuát,); 

d) Sau mi k3/ hap, chm nhiit là 05 ngày lam viêo, Thuong trvc HQi dng Thi dua 
khen thu&ng tong hap cáo ' kiên, nghj quyêt oUa HOi  dOng, trinh Chñ tjch HOi  dOng Thi dua 
khen thuong ra thông báo gài cáo co quan, dan vj lien quan; trong timi gian 10 ngày lam 
viêc, cac hO so co du diêu hen phai duoc tOng hap, trinh HOi dOng thanh viên, TOng Giam 
dOe TOng cOng ty k' quyêt djnh khen thuOng hoac  14p ho so dê nghj cap có thâm quyên xem 
xét, khen thu&ng theo quy djnh; 

d) Di v&i nh&ngh so cAn phãi lam rO, Thu&ng two HOi dng Thi duakhen thtthng 
lam cáo thu tic xin 2 kiên cáo bQ phn 06 lien quan tnrôc khi báo cáo HQi dOng xem xét, 
quyêt djnb; 

e) Cáo truing hap khen thu&ng dOt  xuAt, guang ngirôi tht, vic tt hoac  khen chuyên 
dé; trén co s& dê nghj oüa các Ban, dan vi, Ththng two HOi dOng Thi dua khcn thu&ng 
tham muu trinh ChU tjoh Hii dOng Thi dua khen thu&ng hoac Phó Chñ tjch thuông two HOi 
dOng (trong tnr&ng hap dirge Chd tjch HOi  dOng u5' quyên) giái quyêt. 

5. Co quan thu&ng two HOi dng 

Van phông Tang cong ty là co quan thir&ng two  cüa  HOi  dOng Thi dua Khen thuâng 
Tang cOng ty, 06 nhiem v11 tham muu cho HOi  dOng: 

a) Xày di,rng và trinh MGi  ding ehuang trinh, k& hoach  dài  han  và hang nãm v6 cOng tao 
thi dua, khen thuOng; xây drng nOi  dung tO chüe time hin ohuong trinh, kC hoach  da dirge phC 
duyét; tOng hap, lap báo cáo djnh k$' ye cOng tao Thi dua KEen thuàng thoo quy dnh, 

b) Phéi hap viM th chirc Bang, COng doan, Doàn thanh niên và cáo dun vj lien quan 
cüa TOng cOng ty trong viGc  chi  dao,  hu&ng dan nghip vçi cOng tao thi dua khen thu&ng dOi 
viM cáo dan vi trong Tong cOng ty; 
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c) Tng hap và thAm dinh ha so d nghi khen thu&ng cüa các dan vj, trinh H5i dOng 
xem xét, danh giá d Tang Giám dac Tang cOng ty quyêt djnh khen thuâng hoc trinh cap 
có thm quyn khen thaâng: 

d) Theo dOi tinh hmnh hoat dOng san xut, kinh doanh và các hoat  dQng khãc cüa 
Tang cOng ty, phêii hqp vài các dan vj lien quan, d xuât vOi TOng Giám dOe TOng cOng ty 
khen thi.thng theo dinh k'', dOt xuAt daj vOi các tap th, cá nhân có thành tich xuât sAc; 

d) Ta chüc tap huAn, dào tao  b6i diràng nghip vv cho can b lam cOng tác Thi dua 
Khen thu&ng cña các dan i thuc Tang Cong ty; 

e) Quân 19, liru trU ha so khen thutng thuc th&m quyn quyt djnh cUa HQi dang 
Thi dua Khen thithng, Hi d6ng thành viên va Ttng Giárn dOe TOng cOng ty; 

g) Phai hap vOi các dan vj cO lien quan cüa Tang cOng ty dé tham muu cho Hi dang 
Thi dua Khen thu&ng, Ttng Giám dc và Hi dèrng thãnh viên Tong cOng ty ye cOng tác 
quãn 19. sà dung Qu Khen thirOrig cüa T6ng cOng ty theo quy djnh cüa pháp 1ut và quy 
d;nh cUa Tang cOng ty; 

h) Ta chirc, chuAn bj ni dung, tang hap báo cáo và dv thão kát 1un các cuc h9p 
cña HOi  dang Thi dua Mien thuOng; 

i) iang hap báo cáo so kat, tang k& hang nãm cOng tác Thi dua Khen thuOng và hoat 
dông cüa Tang cOng ty trong KhOi thi dua cac Tp doàn và Tang cong ty Nhà nuOc, Ci,im 
thi dua cüa Uy ban Quán 19 v6n Nba rnrOc tai  doanh nghip; du ki&n chuang trinh cOng tác 
Thi dua Khen thrâng cho nãm sau. 

6. Phân cong nhim vi Thãnh viên HOI  dang Thi dua Khen thithng 

a) Chñ tjch Hi dang - Phv trách chung và trrc ti&p k9 cáe van ban sau: 

- Các vAn bàn trinh Hi dang thành viCn kt qua hap xét duyt cüa Hi dang d quyt 
djnh khen thuàng hoc chAp thun theo thAm quyn, hoac trinh fly ban Quán 19 van Nhã 
rnrOc tai  doanh nghip xét cOng nhn danh hiu thi dua và cac hinh thüc khen thuOng cAp 
fly ban và cAp Nba nuOc; 

- Các chuang trinh, k hoach  và vAn bàn chi dao  các phong trào thi dua trong Tang 
cOng ty 

b) Pho Chñ tjch Thu&ng tr\rc Hôi dang (Phó T6ng Giám dc Tang cong ty) dizqc 
Chñ tich HOi dAng u9 quyén chñ tn cac cuôc hap cüa HOi  dang, u9 quyEn k9 các van ban. 
ha so d nghj khen thirOng khi ChU tjch Hi dang di cOng tác yAng; 

c) PhO Chü tjch Hi dang (Chñ tich Cong doàn Dtthng sAt Via Nam) cO nhiem vçi 
phai hap vOi ehuyên mOn tO chüc các phong trào thi dua, tham gia gop 9 süa dOi, bO sung 
Quy cha Thi dua Mien thuong và thAm djnh các ho so khen thirOiig thuc thâm quyên cüa 
HOi dang; 

d) Các thành viên khác cUa Hôi dang, trén co sâ chfrc nAng. nhiêm vi chuyén mOn duac 
phu trách, cO trách nhiem tham gia xây drng chirang tninh, kC hoach thi dua khen thithng hang 
nAm, tham gia thAm djnh các ha so khen thithng thuOc thâm quyn cña Hi dông; 

Các thàrth viên cüa Hi dang có trách nhim tham dv dy dU các Hi nghj, cuOc hop 
do Chü tjch HOi  Clang triu tp và thvc hin dung chuong tnirth, ká hoach  cüa Hôi dang. 
Trong tnthng hap khOng the tham dv,  thành vién cO 9 kiên bang van bàn và gui ye ThirOng 
tnrc Hôi dang truóc khi hap dé tang hçp, báo cáo Chñ tjch HOi  dOng; 
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Thãuh viên l-lOi d6ng dime si dung bO may giáp vite và cáo tO ch&c, eá nhân do 
mitt phu trách dé thin hin các cOng viec theo phân cOng cüa HOI  dOng. 

Diu 42. HOI  (lang Thi dua liChen thtthng các don vj 

1. HOi  d6ng Thi dua Khen thi.rong các dan vj cO chüc nãng tham muu, giüp cho Thu 
tris&ng dan vj ye cong tác Thi dua Khen thi.rOng cüa dan vj; 

Thành phA.n HOi  dng gm: Thu truong dan vj (Nguäi dai  dien pháp 1ut cUa don vj) 
là Chu tjch HOi  dông; Chü tjch Cong doàn là Phó Chu tjch; Các u' vien gOm Tnrông cáo 
Phông chuyên rnOn, nghip v11: VAn phông (hoc Phông hành chInh tOng hcrp), T6 chüc Can 
ho Lao dng, Ké ho?ch, Tài chinh ké toán; dai  dien Dthtg us', Doàn thanh niên, trong do can 
hO thi.r&ng truc Thi dua KEen thu&ng là U9 viên kiêrn Thu k9 HOi  dOng. Can tinh hinh 
dac diem cu the, Thu tru&ng dan vj quy djnh thành phân cho phü hap vOi thin té eüa dan vj, 
g9n nhç và hieu qua. 

2. HOi  dng Thi dua - Khen thu&ng dan vj hot dng theo Quy ch do Thu tnthng dan 
vj ban hãnh, thve Men chüc n5ng tham muu, tu van ye cong the thi dua, khen thuäng; lam viCe 
theo nguyen tAo t3p  thing dan chñ va quyét djnh theo da SO; truOng hap 9 kiCn cáo thành viCn 
HOi dOng ngang nhau thi lay 2  hen cUa ChU tjch HQi (lông. 

Trong truäng hap cn thiát, HOi  dng oó th rnOi mOt  s6 aj  biêu có lien quan tham dr cáo 
cuc hcp; cáo d?.i  biêu môi dr hçp duoc phát biCu 9 kiên, nhung khOng 00 quyen biêu quyCt. 

3. NEim vi oáa HQi dng TM dua - Khen thu&ng dan vj 

a) Tc chico phát dQng, chi dao,  huàng din, kim tra, dOn dc thrc hitn phong trào thi dua và 
nhân rông then hinh tiên tiên, guang ngi.thi tOt, viêc tot trong linh vito, nhiCm vv quãn 19 cüa dan vj, 
dam bào cho phong trào phát then manh me, sâu rng, dOng huàng, th.iêt thrc và có hiêu qua; 

b) BItt xét, lva  ch9n nh&ng t3p th, cá nhãn cO thãnh tich xuAt sAc tiêu biEu trong phong 
trào thi dua, trInh Thic tru&ng dan vj quyêt djnh tng danh hiêu thi dua, hinh thicc khen thuOng 
theo thâm quyên hoc trInh cap frên khen thu&ng theo quy djnh; 

c) So k&, thng k&t phong trào thi dua, báo cáo cAp có thAm quyEn theo quy djnh; 

d) Th?c MCn  cáo itCm vv khác dugc Thu tru&ng dan vj giao. 

4. D'M vth các M chico khOng cO Us each pháp nhãn, vito xét, d nghj khen thu&ng do thu 
tru&ng dan vi phôi hap vâi d?i ditn cap icy, tO chico doân the don vj dO thvc hiên. 

Chtro'ng VI 

QUV KEEN THU'ONG 

Muc 1 

NGUON HilNU THANH, QUAN Lt, STT DUNG QUV liCHEN THUONG 

Diu 43. Nguan hInh thành Qu Khen thir&ng 

Qu Khen thuâng cica Tng cOng ty va cáo dan vj dugc hInh thành tic cáo ngun sau: 

1. EMi vói doanh nghip Nba nuOc, nguèrn trich 1p Qu9 Khen thirong theo quy djnh 
tai Nghj dinh so 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cica ChInh phic ye dâu tic vOn Nhà nuOc 
vào doanh nghip và quán 19, sic dirng von, tâi san ti doanh nghiCp; cáo quy diith cüa Nhã 
nirãc khác cO lien quan và cáo Quy chC Quan 19 tài chinh, quàn 19 sic dvng  Qu KEen 
thu&ng Tong cong ty. 

2. Tic nguèrn tang, cho, dóng gop, vitn tn cica cáo tO chicc, cá nhãn khác (nu co). 
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Diu 44. Quãn 19 Qu Khen thithng 

1. Qu Khen thir&ng cüa Tng cong ty do Van phông lông cong ty phOi hqp vài Ban 
Tài chInh K toán tham rrnru Lânh dao  lông cong ty quãn 19; nguôn trich, ti 1 và müc trich 
thtr&ng theo quy djnh. 

2. Thñ tnràng don vi chi tin thirâng cho các tap  th&, cá nhan thuc dun vi quán 19 vâ 
hoach toán chi theo quy djnh; viêc quyêt toán can c theo chi phi thvc té, dam bâo dung chê 
do, chinE sáeh quy djnh cña Nhã rnràc và cüa Tong cOng ty. 

3. Qu Khen thirâng chi dirge sr dung phvc vv cho cong tao Thi dua Khen thithng, 
khOng dirge sü dvng  vào  mvc  dich khác. 

4. Hang nãm trén Co s& két qua thre hin Qu khen thuOng eüa näm truOc, cáo dan vj 
phái 1p dçr trU kinh phi ehi cho cOng tao thi dua khen thithng theo eác quy dinE hin hãnh. 

5. Quyêt toán Qu5r  lthen thi.râng: Hang nãm cáo dan vj cO sü ding Qu5 khen thudng 
eüa lông cong ty phãi thixc hiên báo cáo quyêt toán tInE hinh sà dung Qu9 thi dua khen 
thtthng và tong hcrp trong báo cáo quyêt toán nám cüa don vj theo quy djnh hin hart. Cu& 
nãm Qu khen thi.r&ng con dir khOng sfr dvng  hat dirge chuyên nãm sau dê tiêp tvc  sCr  dvng 
cho cong tao thi dua khen thuäng. 

Diu 45. Sik dng Qu5 Khen thu&ng 

1. Qu Khen thithng dirge sU dvng  d& chi: 
a) Chi tin thir&ng hoàc mua tang phAm bAng hin vat  cho cá nhân, tp the dirge khen 

thir&ng; 

b) Chi in An GiAy chüng nh4n, GiAy khen, BAng khen, Huy hieu. Cd thi dua, khung 
Bang kEen 'và cáo chi phi phvc vv eho cOng the Khen thi.thng; 

c) Chi h6 tro cOng tác t ehüc phong tráo thi dua do Tng cong ty phát dng. 

2. Cáo tap tha, eá nit ngoài viec dirge cOng nh4n các danE hieu  thi dua, cd thi dua. 
danh hiêu vinh dir Nhà nuot; tang thisOngHuan chirang, Bang khen, Giây khen, K9 nim 
chirang cOn dwrc thithng tiên ho4c tang phãm k9 nim theo nguyen tãc: 

a) Danh hiêu thi dua, hinh thüc khen thirâng cao han thi müc tin thudng cao han; 
b) Irong cfrng mt hinh thüc, eñng mit mñt khen, müc tin thirOng di vôi tap  tha 

cao han müc tiën thir&ng dOi vOi cá rthAn; 

c) Trong cüng mOt  th&i diam, cung mOt thành tich, mOt  d& tugng nEu dat  dirge nhiau 
danE hiu thi dua kern theo cáo mIrc tiCn thithng kháe nhau, thi nh3n müe tiên thudng cao nhât: 

d) Trong cüng mt thdi diam, m't di tugng dat  nhiu danE hiu thi dua, thdi gian da 
dat cáo danh hiu thi dua do khác nhau thi dirge nhan tiCn thtthng cüa cáo danh hitu thi dua; 

d) Trong cüng môt thai diam, môt di ti.rgng vita dat  danh hiu thi dua, vita dat  hinh thirc 
kEen thithng thi dirge nhan tiên thithng eUa danE hiu thi dua và cüa hinh thire khen thi.r&ng. 

3. Qu Khen thuâng lang cOng ty dirge sit dvng  chi cáo ni dung sau: 
a) ThirOng eui näm hoac thu&ng k3" cho các t4p thá, cá nhân trong lông cOng ty; 

b) ThirOng dit xuAt cho cáo tap  tha, cá nhân trong Tng cOng ty; 
c) Chi tian thtthng hoac tng phArn cho cáo tp th&. ca rthan dirge then thisàng: 

d) Chi lam hin vat  phc vi cOng tác thi dua, khen thuOng; 

d) Chi thumng cho các tap th& cá nhan ngoài Thng cong ty cO nhiu dóng gop thit 
thirc vã hiu qua eho hoat dng san xuât, kirth doanh oUa lông cOng ty; 

e) Chi thuOng eho cáo top th& cá nhân cüa t chite Dâng, Doân Thanh niên Tëng 
cOng ty oO thành tich trong cOng tao gop phãn hO trg hoãn thành kë hoach san xuAt, kinh 
doanh cña lông cOng ty; 
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g) Chi phi phvc vii eho Cong tác th chüc, chi do cac phong trao thi dua, bao g'm: 
- CM th chc các cuôc hyp cüa Hi d6ng Thi dua, KEen thu&ng Tng cong ty; 

- Chi phI cho viec xay dvng,  M chüe vâ trin khai cáe phong trào thi dua; chi phi cho 
cOng tác tp huân nghip vi thi dua Ithen thirong; chi phi eho vic tO ehUc L k)2 kêt giao 
i.râc thi dua; hQi nghi so kOt, tOng két, rut kinh nghirn, tuyên truyên, biu dircing, nhãn rng 
các girong diên hinh tiên tiên, Dai  hQi Thi dua càa TOng cong ty...; 

- Chi phi cho vic phát dông các phong trào thi dua theo dQt, chuyên d, thuOng 
xuyên trong Tong cOng ty; the ho?t dQng theo cim, khôi thi dua; ehi phi cho viêc kiêm tra, 
chi dao,  giám sat vic thvc hiên phong trào thi dua, khen thu&ng cüa TOng cOng ty; 

- Mt s khoãn chi khác phc vv trrc ti&p cho cOng tác th chüc, chi dao  phong trào 
thi dua cüa Tong cOng ty. 

h) Chi thutng cho cac t3p th& cá nhân trvc thuOc cOng ty mc - Tng cong ty, khi 
dirge tng the danE hiu thi dua do TOng cOng ty phát dng, ehi tiên thir&ng kern theo các 
danh hiu thi dua và hInh thirc khen thu&ng theo quyOt dirt cüa ChU tjch niróe, ThU tirâng 
ChInh phil, ChU tjeh Uy ban Quãn 1)2 vOn Nhà nithc ti doanh nghip (neu cac quyêt djnh 
nay khOng kern theo tiên thu&ng). 

4. Các cOng ty c phAn, cOng ty lien kk, don vj hach  toán dc 14p sfr dung Qu Khen 
thiRmg cUa don vj dã chi cho the hot dng ye cOng tác thi dua khen thir&ng và chi thir&ng 
cho cac tp the, cá nhãn thuc dan vj khi dirge tjng eác danh hiu thi dua, birTh thüc khen 
thirâng cUa ChU tjch ni.râc, ThU tuOng Chinh phU, các B(, ngãnh va cac hinh thüc khen 
th'thng kháe cUa dun vj (nêu co). 

Muc 2 

MTYC TIEN TIIUtYNG 

Diu 46. Nguyen tc tInh tin thu'&ng 
1. Tin thuong cho tap thE, cá nhân dirge khen thir&ng tir cp TiJy ban và tirong throng 

trO len diroc tinh trên co s& mrc hrang co s& do Chinh phU quy djnh dang có Mu lye  vào 
thdi diem ban hành quyét djnh cOng nl4n  các danh hieu thi dua, danhhiêu vinh dy Nhà 
nuàc hoäc quyEt dirt khen thu&ng. Tiên thir&ng sau 1±1 nhân vâi h so m&c lirong ccx Sd 
dirge lain trôn séi (ch&n chic ngàn dOng). 

2. TiEn thu&ng dart hiu thi dua và hhih thüc khen thir&ng cho tap the, eá nhân thuOc 
thârn quyên eUa TOng cOng ty thyc hin theo Quy chê nay. 

Biu 47. Mfrc tin thir&ng Danh hiêu thi dua 

1. Dart hiêu "Chi&n Si thi dua toàn qu6c" dirge tang Bang, Huy hiêu và dirge thutng 
4,5 lan müc lirong ccx sâ. 

2. Chiên 51 thi dua Uy ban diroc tang Bang ching nhan, Huy hiu và dirge thir&ng 3,0 
Ian mire liKing ccx SO. 

3. Tp thE dirge tang Cd thi dua cUa Chinh phU, dirge thirdng 12 In müc hang ccx sä. 
4. Tp thE dirge tang Cd thi dua cUa Uy ban, dirge thu&ng 8,0 lAn müe lirong ca sd. 
5. Tp thE dirge tang Cd thi dua cUa Tng cOng ty, dirge thir&ng 8.000.000 ding. 
6. T4p thE dirge tang Dan vj tiên tiEn cUa Tng cOng ty, dirge thirdng 6.000.000 dng 
7. Danh hiu Chin si thi dua ccx sd, diroe thithng 800.000 dng; 
8. Danli hieu Ca nhân Lao dngtiên tiEn, dirge thirdng 400.000 £ng; 
9. Dart hieu T4p thE lao dng xuAt s&c, diroc thirong 1.800.000 dng; 

10. Dart hiu Tp thE lao dng tiên tiEn, dirge thirOng 1.000.000 dng. 
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Diêu 48. Mñc tiên thtrông Huân chuong các lo3i 

1. Ca nhân dirge t.ng hoac  truy  tang  các Huân chtrong các loai dirge tang Bang, Huân 
chizong kern theo niüe tiên thithng nhu sau: 

a) Huãn chuong Dc 14p hng NhAt, dirge thuOng 15,0 ikn mire luang co sO; 

b) Huân ehuong DQC 1p hng NM, dirge thuOng 12,5 1&n mire luong CO SO; 

C) Huân chirong DOC  1p hang Ba, dutlC thuOng 10,5 lAn mire lircing CO sO; 

d) Huân chirong Lao dng h?ng  NhAt, duGC thuOng 9,0 lan mirc hieing CO sO; 

d) Huân ehuong Lao dng hang Nhi, dugC thuOng 7,5 lan mire luong CO sO; 

e) Huân ehuong Lao dông hang Ba, dirge thuOng 4,5 lAn mire luong CO sO. 

2. Tp the dirge tang thirOng Huân chuong CáC loai, dirge tang  BAng, Huy hiu kern 
theo müe tiCn thuOng gap hai Ian tiên thu&ng so vOi Ca nhân dirge quy dfnh tai  Khoán I 
Diêu nay. 

Diu 49. Méc tin thu*ng Danh hiu vinh dy Nhà ntróc 

1. Ca rthãn thraC tang hoac truy tang danh hiêu Anh hung Lao dng dugC tang BAng, 
Huy hiéu và dirge thu&ng 15,5 lan mir bang eo sO; 

Di vOi t4p th dirge tang danh hiuAnh hung Lao dng, dugc t4ng BAng, Huy hieu 
và kern theo mire tiên thirong gap hal ian tiên thu&ng so vOi Ca nhân. 

2. Ca nhân duae tang  darih hiéu NM giáo Nhân dan, ThAy thuc Nit dan, dirgC tang 
thuOng Huy hiêu. Bang khen vá mire tiën thrOng 12,5 lan mire hieing CO SCi. 

3. Ca nhãn dirge tang  danh hieu NM giáo iru tü, ThAy thuc tm ta, dugC tang  thuOng 
Huy hiéu, Bang Mien và mire tiên thrOng 9,0 Ian mire hieing CO 5(1. 

Diu 50. Mile tin thutng BAng khen, Gthy khen 

1. 06i %Oi Ca nhân: 

a) Ca nhãn dirge tang  BAng Mien cüa ThU ttthng ChIrth phU, dirge tang  BAng và tin 
thrOng 3,5 lan mire hieing eo sO 

b) Ca nhân dirge tang  Bang Mien cUa CM tjch Uy ban: dirge tang  Bang vâ ti&n thir&ng 
1,0 lan mire hieing CO sO, 

c) Ca nhân dirge tang Bang kEen en CM tjch HOi  dông thàrth viên hoac Tong Giám 
doe Tong cong ty kern theo mire tiCn thrOng 400.000 dông; 

d) Ca nhân diIgC tang  Giây Mien ella ThU truOng don vj, kern theo mire tiên thrOng 
200.000 dông; 

2. Di vOl tp th: 

T3p the dirge tang  BAng Mien ella ThU tithng Chinh pM, BAng khen ella Chit tjeh Uy 
ban, Bang Mien ella Chit tjch Hi dOng thành viên hoae  TOng Giám doe, Giây Mien ella ThU 
truOng don v dirge kern theo mire tiCn thuOng gap hal lan so vOi Ca nhãn. 

3. D6i vói the tp th& eá nhân thuôe th ehire Dãng, Doãn Thanh niên thi mire tin 
thrOng thire hien theo quy djnh ella cáe tO ehire do. 

Diu 51. Quyên lqi khic 

Ca nhãn dirge tang danh hiêu vinh dir Nhã nuOc, danE hiêu Chi&n s thi dua toàn que, 
Chi& s5T  thi dua Uy ban; tang  thuOng Huãn ehuong và Bang Mien Chinh phU, ngoãi içe 
dirge Mien thuOng theo quy djnh ella Quy chê nay, cOn dirge lông cOng ty xem xét Len 
luong trirOc thai han  theo quy djnh ella pháp 1ut hoac  uu tiên xét cit di nghiên ciru hyc t3p, 
Cong tác, bi duong nâng eao trinh d ehuyên mOn, nghiep vu 0 trong nuOc và rnróc ngoài. 
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Chiwng VII 

QIJYEN, NGIIIA VIIJ CUA CA NIIAN, T4P THE; 
HUY BO QIWET DINH KIIIN THIX(ING VA PHVC HOI DANH Hilt 

Biu 52. Quyu ella cá nhân, tap th trong thi dua khen thithng 
1. Duet tham gia cae phong trio thi dua do Nhà rnthe, Tng cong ty vâ dan vi phát dng. 
2. Duac dê nghi xét tng danh hiêu thi dua, hInh thirc khen thuâng theo quy djnh cüa 

pháp lu@. 

3. Co quyn gOp hoac d nghj cp cO thAm quyn xét tang danE hieu,  hinh thirc 
khen thu&ng cho cá nhän, tp the cO dii thanh tich. tiêu chuân theo quy djrth ciia pháp lu@. 

4. D& nghj cAp có thAm quyn khOng xét tang danE hiêu, hinh thire khen thuâng, thu 
hôi cac daith hiêu, hinh thirc khen thi.thng da dine tang thix&ng không diing tiêu chuân, 
khOng diing thu tyc do pháp 1ut quy djnh. 

Biu 53. Nghia vu ella cá nhân, tp th trong thi dua khen thir&ng 
1. Nghiêm chinE chAp hành cac quy djnh ella pháp 1ut, ella dan vj trong cOng tác thi 

dua khen thu&ng. 

2. Ca nhan, tp th ducic kEen ththmg cO nghia vr bàn quãn eác hin 4t khen 
thithng, khOng cho ngudi khác muon dé thuc hien hành vi vi phm pháp 1ut. 

3. Tir ch& nhãn danE hiêu hoac hinh thirc khen thuâng khOng xIrng dáng vOi thành 
tich va khOng dllng lieu chun, thu tue do pháp 1ut quy djnh. 

Diu 54. Hlly bO quyt djnh khen thu&ng 

1. Ca nhãn gian déi trong vic kê khai thành tIch d dugc khen th'r&ng Huân chtrcrng, 
Huy chuong, Bang kEen, Giãy khen thi bi lilly bO quyêt djnh khen thu&ng và bj thu hOi hien 
4t, tiên thu&ng da nhn. 

2. CAn cii vão k& luân ella cci quan có thAm quyn xác djnh vic cá nhAn kê khai gian d6i 
thânh tIch d& dirge khen thuâng, Ca quan trinh khen thuâng cO trách nhim dé nghj cap có thâm 
quyên khen thrOng ban hành quyCt djnE buy bO quyêt djnh và thu hOi hin vet, tiên thuOng. 

3. Hi so d nghi hlly bO quy&t dinh gm có: 

a) TO trInb ella cci quan trirc tip trInh khen thuOng déñ vOi tirng 1 ai hmnh khen 
thuOng cho cá nhân. 

b) Báo cáo tOrn tAt 1 do trinh cap cO thãm quyên hlly bO quyêt djnh khen thuOng. 
4. Tru&ng hop th chirc, cá nhân dA duoc tng danh hieu thi dua hoc hinh thüc khen 

thrOng, sau dO có kêt 1un ella co quan có tham quyên ye vite eO sai phm, khuyêt diem 
trong khoãng th&i gian tinE thànE tIch dê nghj tang danE hieu thi dua hoc hinh thirc khen 
thi.n&ng thI thy theo mire dQ sai phm, khuyêt diem dé ha mire khen hoac hiiy bO quyêt djnh 
khen thuOng theo quy drth (ti-u nh&ng cá nhan dA hy sinh, tir trãn). 

5. Sau khi cO quy& dinh buy bO hinh thirc khenthi.r&ng, cci quan trinh khen thrOng 
có trách nhitm thu hoi hin 4t khen thrOng giao nQp ye cci quan lam cOng tác thi dua khen 
thrOng ciing cap, so tiên thrOng thu np vào ngân sách Nhà rnrOc hoac qu khen thumng 
theo quy djnh 

Diu 55. TUOC hoc phc bi danh hiu vinh d Nhà ni.r&c 

1. Ca nhAn dirge t.ng danh hiêu vinE di,r Nhà rnric ma vi pham pháp luat hinh sir, N 
tOa an xét xii bAng bàn an da cO hiêu lye  pháp 1ut và bj tuyên an tir hInh pht tll cO thai han 
trâ len thi bi blOc danE hiêu vinE dir Nhà mrOc. 
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2. Ca nhân hi xét xfr oan. sai va dã duçcc co quan có thm quy&n minE oan, süa sai thi 
thrcic xem xét phvo hôi va trao lai  danh hiu vinh dv Nhà mtho. 

Chiro'ng VIII 

GIE DQ THÔNG TIN BAO CÁO 

Diu 56. Ch do thông tin báo cáo 

Cáo don vj phãi chp hành dÀy dii ohá do thông tin baa cáo v& cong tác thi dua khen 
thu&ng ciia don vi dam bao kip thai, chInE xac và chju trách nhim ye nOi  dung báo cáo, cv 

the nhu sau: 

1. Dãngk thi dua: 

Cáo don vi dang k thi dua (các phong tráo thi dua và các danE hiu thi dua): gui v 
Van phàng Tong cong ty tri.ràc ngày 30 tháng 01 hang nãm. 

2. Báo cáo khen thr&ng dot xuAt: 

Các don vj báo cáo ngay v T6ng cong ty khi xuAt hiên thành tich dØt xuAt, ha so gui 
ye Van phông TOng cOng ty, cham nhât sau 03 ngày lam vic. 

3 Báo cáo Tng kát nãm: 

a) Báo Cáo d nghi tang C thi dua ciia ChInE phii và C thi dua ciia Uy ban. (th&i 
han np ho so, Tong cOng ty 5 06 hu&ig dk vào tháng 10 hang nãm); 

b) Báo cáo tng kth, cáo d nghj Ca thi dua và cáo Giài thu&ng khác ciia Tang cong 
ty: thai han  truàc ngãy 10/12 hang nãm. 

- •A A then 57. Quan ly, Iu'u trw ho scr và hiçn v3t thi dna khen thwmig 
1. Di vOi Tang cong ty: Van phông Tang cOng ty 06 trách nhiem  quán 1' h so các 

danE hiêu thi dua, hinh thiic khen thu&ng tir cap lông cong ty tr& len và toàn bo h6 so khác 
lien quan den oOng tao thi dua, khen thuâng oUa HQi dông Thi dua Khen thtthng lông cOng 
ty. Hang nàm, hra ohpn hO so lam thu tvc  gui van thi.r luu trft thea quy djnE 

2. Dai vâi các don vi: 

a) Ta chiic quãn ly',  liru tr& toàn bo ha so lien quan dn cong tao thi dua, khen thuong 
ciia don vj theo quy djnh; 

b) Déi vài bao cáo thânh tich dà nghj cáo danh hieu thi dua, Cáo hinh thiio khen thirOng 
oiia oá nhân, tap the, don vj trInh khen thu&ng tO chirc hru trU theo quy dtnh  hin hãnh. 

3.Quán 1' hin vat  khen thithng: Cáo hien vat  khen thithng ciia tp th& don vj dugc tang 
thu&ng can liju gift và tnrng bay trang trpng dë tOn vinh thành tIch và truyCn thông oiia don vj. 
hin vat  khen thuäng ciia cá nhân do cá nhân duqc tng thuâng km gift, bão quán lâu dài. 

ChwunglX 

TO CHIIC THVC ifiEN 

Biu 58. Ta chfrc thuc hiên 

1. Thành viên HOi dang thanh viên lông cOng ty can cii chirc nàng, nhim vv và 
quyên han  theo quy dnh tai  Diëu ic to ohüo vã hoat dOng ciia TOng cOng ty dC ohi dao,  giásn 
sat vic to chiic thvo hin Quy chê nay. 

2. Thu tnx&ng cáo don vj trong Ttng cong ty có tráoh nhim triên khai Quy ch nay 
cho CBCNILF) trong dan vi. BOng thbi, can cii Quy ché nay dê xay drng Quy chê Ihi dua 
Khen thu&ng ciia don vj. Nguäi dai  din quãn l2 phán vOn ciia TOng cOng ty tai  các doanh 
nghip khác phai hgp vO'i don vj, van dvng Quy ché nay dé xây di,rng Quy chC Ihi dua KEen 
th'thng ciia don vj vã to ohiic thvc hien theo quy djxth. 
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3. NIi&ng vn âà lien quan dn cong tác Thi dua Khen thu&ng khOng thrqc nêu trong 
Quy ché nay sê duoc diêu chinh bâi các van ban pháp luat có lien quan, 

Trong trtthng hçcp các quy di.nh cüa pháp luât hiên hành thay di, dn dEn mãu thun 
vdi Quy ché nay thi duçcc ap dvng theo cac quy djnh cüa pháp luat. 

4. Trong qua triah thuc hiCn nEu có ni dung nào chisa phü hgp, các dan vj phãn ãnh 
bang van bàn vô Van phông Tong cOng ty dé tOng hgp, báo cáo Tong Giám dOe TOng cOng 
ty trinh HOi dOng Thàrth viên TOng cong ty xem xét, quyêt djnh sfra dOi, bO sung cho phñ 
hçcp.!. 
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PHTJ LC 
MQT sO MAu VAN BÀN k DW'JG  TRONG HO SC KFWN THUUNG 

(Kern theo Quy ché' Thi dua khen thithng ban hành tai Quyé't dinh sJ: 4t /QD-DS, ngày 

42.. tháng 02-  nàrn 2020 cáa Hói dóng thành viên Tong cong Dtràng sat Viêt Narn). 

Mk s6 01 

Báo cáo thành tIch d nghi tang Huân chi.rnng, BAng khen cüa Thu Usàng ChInh phü, C 

thi dua cUa ChInh phü; C& thi dua vâ BAng khen cAp Bô, ban, ngành, doàn th trung 
hang; tinh, thành ph6 trgc thuc trung i.iang; Tp th Lao dng xutt sAc (Dun vj Quyt 

thAng); OiAy then dói vol tap th cO thành tich xuAt sAc trong thvc hin nhim vu cong 

tác 

au SO M2 02 

Báo cáo thành tIch d nghj tang Huân chuang, BAng khen cüa Thu tuO'ng Chinh phU, 

Chien s thi dua toàn qu&; Chi&n s> thi dua, BAng then cAp Bô, ban, ngành, doãn th 

trung uang; tinh, thãnh ph6 trijc thuc trung irang và GiAy khen d& vol cá nhân cO thành 

tich thçrc hin nhim vv cong tác 

Mz 03 au SO 
Báo cáo thânh tich d nghj tang hoac  truy tang Huân chtrang cho cá nhân cO qua trinh 

cSng hin trong cac t chüc, ca quan vâ doàn th 

au SO 04 
Báo cáo thành tIch d nghi phong tang danh hiu Anh hung cho tp th cO thành tich d4c 

bit xu&t sAc trong Cong tác 

Mau so 0 - 
Báo cáo thành tich d nghi phong tng (truy tng) danh hiêu Anh hung cho cá nhân cO 

.. 
thanh tich dac  biçt xuat sac trong cong tac 

Mk so 06 

Báo cáo thânh tIch d& nghj tang Huân chuang, BAng khen cUa Thu Wang Chinh phü, 

BAng then cAp So, ban, nganh, doàn th trung uung, tinh, thành phO trirc thuc trung 

trang; GiAy then cho tap th, cá nhán có thành tIch xuAt sAc dOt xuAt 

Mau so 07 
Báo cáo thành tich d nghi then thu&ng theo dgt thi dua hoac theo chuyën d cho tap th& 

ca nhan 

au SO 08 

Báo cáo thãnh tich d nghj then thu&ng Huán chaang Httu ngh, Huy chrung HEm ngh, 

Huán chang, BAng then cUa Thu tirOng Chinh phü, BAng then cAp BO, ban, ngành, 

doân th trung hang; tinh, thãnh phO trirc thuc trung aang vã GiAy khen cho to chirc 

nàcngoâi 

au SO 

Báo cáo thanh tich d nghj then thaâng Huán chtrcmg Hut nghi, Huy chuang Hut nghj, 

Huân chuang, BAng then cUa Thu thràng Chinh phU, BAng then cAp BO, ban, ngành, 

doàn th trung uong; tinh, thãnh phO trvc  thuc trung i.rang và GiAy then cho cá nhán 

nuOc ngoãi 
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DUN VT cAp TREN 
Mu s 01' 

CQNG HOA xA HQI CHU NGH!A VIET NAM 

Dc Ip - Ty do - Hnh phñc 

   

Tinh (thanhpho), ngày......tháng,. . nám 

BAO CÁO THANII TICH 
DENGH!KHEN 2 

(Mu báo cáo nay áp dung dé1 vOl tp th) 
Ten tp the d nghj 

(Ghi day dü bang chü in thu&ng, không viêt tAt) 

I. SO LU'C PLC DIEM, T!NH HINH 

1. D.c dim, tinh hlnh: 

- Dia di&m try sO chmnh, diên thoai, fax; dia chi trang tin din tcr; 

- Qua trinh thanh lap  và phát tri&n; 

- Nh&ng dac  dim chInh cUa dan vj, dia phi.rang (v diu kiên Ut nhiên, xa hôi, Ca AU t6 chirc, ca 
sO vat  chat), CAC to chcrc dAng, doàn th 3. 

2. ChOc nAng, nhim vy: Chüc nAng, nhim vy duqc giao 

II. THANH TICH DAT  DUqc 

1. BAo cáo thành tIch can cit vào ch&c nang, nhim vu ducic giao cüa cci quan (dan vi) vá d& nrçxng, 
tiêu chu&n khen thuOng quy djnh tai Luat thi dua, khen thuOng, Nghj dnh 
si ngày tháng nãm 201.... cUa Chinh phU. 

NOi dung báo cáo nêu rô nhUng thãnh tich xuth Sac trong vic thçrc hin cAc chi tiêu (nhim vy) cy 
thà ye nAng suât, chat Iung, hiu quA cong tác so vOi các nAm truOc (hoac so vOl IAn khen thuOng 
truOc day); viêc dôi mOi cOng tác quAn Ii', cAi cách hAnh chinh; sang kiên, kinh nghim, dé tAl 
nghiên ciTru khoa hgc vA vic (mg drng vâo thijc tin dern lal hieu quA cao ye kinh t&, xa hôi dOi vOi 
b, ban, ngành, dja phutvng vA CA nu0c4. 

2. Nhctng bin phAp hc4c nguyen nhAn d?t  duoc thAnh tIch; các phong trAo thi dua dA duyc Ap dyng 
trong thrc tiên sAn xuât, cong tAc. 

3. ViêC thvc hin chü tn.rong, chinh sAch cüa DAng, phAp luat cUa NbA rni0c5. 

4. Hot dng cüa t6 ch(rc dAng, doAn th 5. 

nI CAC HINH THIYC PA PU'OC KHEN THUONG7  

1. Danh hiéu thi dua; 

Nám Danh hiêu thi dua 
A 

So, ngay, tháng, nAm cüa quyt dinh  cong nhn danh hiu thi dua; 

co quan ban hAnh quyh djnh 

2. Hinh th(rc khen thuOng: 

Nam 
Hmnh thfrc khen 

thutng 

St, ngAy, thAng, nAm cüa quyt dlnh  khen thuOng; co quan ban 
hAnh quyt djnh 
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XAC NHN CUA CAP TRINH THU TRU'CYNG DON VI 
1<HEN THUONG (K a'ong dciii) 

(K dong dciii) 

Báo cáo thành tIch 25 nãm tnxác thai dim d ngh di vOi Huãn chircing Sao yang, 10 nãm dôi 
vOl Huán chucing Hè Chi Minh, 10 nârn dOi vOl Huân chuang DOe  Ip, Huân chuong Quân cong. 
05 nãm di vOi Huân chucing Báo ye TO quác, Huân chuang Lao dng; 05 näm dôi vOl Bang then 
cüa Thu ttrOng Chinhphü; 01 nãm dOl vOi Ca thi dua cüa Chfnh phu, CO thi dua cap Bô, cap tinh vá 
Giáy khen, 01 nãm dôi vOl Tp the lao dOng  xdt sac và Bang then cap BO, cap tinh 
2 Chi rO hinh th&c dé nghj then thuOng. 

Dôi vOl dan vi san xuât, kinh doanh can nêu tinh hinh tái chInh TOng sO vOn cô dinh, li.ru dOng: 
ngun vn (ngân sách, lix có, vay ngân hang...). 

TUy theo hinh th&c d& nghi khen thuOng, nêu các tiêu chi cci ban trong viêc, thrc hin nhiêm vi 
chinh tn cOa dan vi (co so sánh vOi nãm truOc hoac 03 nãm. 05 nãm tnrOc thai diem dé nghj), vi 
du: 
- Dôi vOi dan vi san xuát, kinh doanh lap bang thông ke so sánh cac tiêu chi: Giá trj tong san hryng, 
doanh tim, lou nhun. t5' suit loi nhuan. nOp  ngân sách, dáu tu tái san xuât, thu nháp binh quân; cac 
sang kien cal tiên k thuât, ap dvng  khoa hçc (giá trj lam Igi); phUc 1?i  xã  hOi;  thçrc hin chinh sách 
bao hiem dOi vOi nguOi lao dông .. vic thvc hin nghia 'u nOp  ngân sách nhâ nithc; dam báo mOi 
truOng, an toân ye sinh lao dng. an  toàn v sinh thirc phám (co tnich tue và nOi  dung xác nhn cüa 
cci quan nhà nuOc có thâm quyen) 
- DOi vOi truOng hgc. Lap bang thông kC so sánh các tiêu chI: TOng sO hpc sinh, hart  kiên, và két 
qua hoc tap; so hçc sinh giOi cap truOng. cap huyn (qun, thj xa, thãnh phO thuOc tinh). cap tinh 
(thành phO thuOc Trung ucing), cAp quc gia; só giáo viCn giOi các cap; so dC tãi nghien ciru,... 
- DOi vOl bénh vin: Lap bang thông Re so sánh các tiCu chI TOng so ngu&i khám. chaa bnh: tong 
sOnguOi ducic diêu tn nOl, ngoai trü: tOng s6 ghthng beth dua vao sCr dvng:  sO ngu&i duc thám, 
diCu tn bênh, chaa bênh mian phf, so d tâi nghien c(ru khoa hgc, các sang kien, áp dvng  khoa hoc 
(giá tn lam 1w v kinh té, xã hOi.. ). 

Vic thuc hien chO trucmg, duOng IOi cüa Dáng, chinh sách và pháp lut cUa Nhà mite; cham lo 
dOl song can bO, nhan viCn; hoat dOng xa hOi,  tO thin. 
6 Cong tác xây dçrng dãng. doân the Néu vai trO, kCt qua hoat dOng  và xêp ba1  cüa tO chic dãng. 
doàn the (kern theo giãy chcrng nhân hoc quyét djnh cOng nhan). 

Nêu các danh hiu thi dua. các hinh thüc then thuOng da dugc Dáng, Nhà mite, bo, ban. ngãnh. 
doàn the Trung uong. tinh. thành ph true thuôc Trung uong tang hoac phong tang (ghi nO so quyét 
d!nh, ngày, tháng, nãm k3 quyCt dnh) 



s6, ngày, thang, nAm cüa quy& djnh khen thutng; cu quan 

ban hãnh quyt dinh 
Mm HInh thfrc khen thirO'ng 

Mu sé 021 
BUN VI CAP TREN CQNG HOA xA HO! CHU NGH!A VIET NAM 

DOe Ip - T do - Hnh phñc 

Tinh (thànhph,), ngây......tháng......nãtn 

BAO CAO THANH TICH 
BE NGIII TANG 2 

(Mu Mo cáo nay áp dung di vài cá nhân) 

I. SO LUQC L'c LCH 

- Ho ten (Ohi dy dU bing chU in thutng, không vi& tAt):  

- Sinh ngày, tháng, nãm.  GiOi tInh  

- Qué quán3  

- Trü quán:  

- 0cm vj cong tác:  

- Chüc vi (Bang, chinh quyn, doán th):  

- Trinh do chuyén môn, nghip vy:  

- Hçc ham, hçc vj, danh hiêu, giái thuàng:  

II. THANH TICH Di1.T DUQC 

1. Quyn hn, nhim vv dutcc giao hoc dam nhân:  

2. Thành tich dat dugc cüa cá nhãn4:  

LII. CAC II!NH THTYC BA BIXQC KHEN TIIUONG5  

I. Danh hiêu thi dua 

Näm Danh hiêu thi dua
s6, ngày, tháng, nám eüa quy& dlnh  cong nhn danh hiu 

thi dua; eu quan ban hành quyt dinh 

2. HInh thüc khen thuOng; 

THU TRU'ONG DUN VJ NGU'OI BAO cAo THANH TICH 
xAc NII4N, BE NGH! (K) ghirôhovàtên) 

(K35, thing dciii) 

XAC NHAN CUA CAP TRINH KHEN THU'ONG 
(Kj), thing dI) 

Báo cáo thành tich 10 nàm trutc thai dim d& nghj d6i vái Huân chtxang Dôc lap, Huán 
chumig Quán công, 05 näm tnio'c thai diem dC nghi dOi vâi Huan chuang Báo ye To quOc, Huán 
chxang Lao dng; 05 nAm dOi vOi Bang khen cüa Thã tix&ng Chinh phU, 06 nãm dOi vOl danh 
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hiu Chien s thi dua toàn quôc. 03 nan dôi vâi danh hiu çhien 2 thi dua cap hO,  cap tinh, 02 
nan dôi vó'i Bang khen cp bo,  cAp tinh; 0! nan dôi vâi Chiên si thi dua ca sO và Giây khen. 
2  Ghi rO hinh thüc d ngh! khen thisOng. 

Dan vj hành chinh: Xa (phtthng, thj trAn); huyên (qun, thj xa, thành ph6 thuOc tinh); tinh 
(thành phô trvc thuOc trung uang). 

Nêu thành tich cá nhân trong viêc thuc hiên nhiOm vij duac giao (k& qua da dat  dugc ye nãng 
suAt, chAt luang, hiêu qua thrc hin nhiOm v; các bin pháp, giái pháp cong tác trong vic dOi 
mdi cong téc quán l', nh&ng sang kiên kinh nghirn, dC tâi nghiên thu khoa hoc; vic dOi mdi 
Cong ngh, (mg dçing khoa hçc, k thuãt vao thixc tiCn, vic thijc hin chü trucxng, ducng tO' ala 
Dáng, chinh sách và pháp !ut ala Nhã ntiOc; cong tác bOi duOng, hyc tp nâng cao trInh d, 
chuyên mOn, phâm chat dao  düc; cham to dôi s6ng can bô, nhân viên; vai lit ala cá nhan trong 
cong tác xay dmg Dang và cáe doân the; cOng tác tham gia các hoat dng xã hOl,  tfr thin...). 

- Di vOl can bO lam cong tác quán t nêu tOrn tAt thanh tich ala dan vj, riêng thu tnx&ng dan vj 
k,nh doanh Ip bang thông ké so sánh các tiéu chi: Giá tn tong san Iuçcng, doanh thu, tcii nhuán, 
nôp ngân sách, dâu tu tái san xuât, thu nhãp binh quán, các sang kiên cal tién k thuât, áp dung 
khoa hoc (giá tn tarn laD;  phOc Id xä hOl; thçrc hin chinh sách bao hiêrn dOi vOi ngud tao 
dng... vic th,rc hiên nghia vu nop ngân sách nha nuOc; dam bao mOi tru&ng, an toàn ye sinh lao 
dOng. an  toàn ye sinh thuc phám (co trIch lye  và nôi dung xác nhn ala ca quan nba nuOc cO 
than quyCn) 

- DM vOl twang hpc: Lap bang thông ké so sánh cac tiCu chI: Tang s6 hgc sinh, hanh  kim và 
két qua hoc tap, so hoc sinh gioi cap truang, cAp huvén (quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh), cap 
tinh (thãnh phô thuOc Trung uang), cap qu& gia; sO giáo vién giOi các cap, sO dé tài nghiên 
thu,.. 

-DM vOl bénh vin Lap bang thng ké so sánh các tiéu chi. Tng s ngu&i khárn, chüa bCnh; 
tong so ngucn duçrc diéu trj nOi,  ngoi trü; tOn sO ghthng bnh dua vào sü dyng; sO ngu&i dugc 
khám. diéu trl bnh, chüa bnh rnin phi; so de tãi nghién ctru khoa h9c, các sang kién, áp dvng 
khoa hçc (giá tn lam Id ye kinh té, xã hôi ..) 

- Di vOl các ho, doàn th& My k8t qua thuc hin các nhim vy cOng tác trçng tam vâ các chuong 
trinh cong tác cUa trung uang hOi, doàn the giao. 

- DM vOl các co quan quán l' nhá nuOc, My k&t qua thvc hin các nhiém vy chinh trong quán l9 
nhã nuOc. thuc hiên nhim vu chuén mOn và cong tao than mwi cho lanh dao  trong phát triCn 
dan vj, ngành, dja phuang... 

N cáo hinh th(rc khen thuOng da duçc Dãng. Nhã nude. bO, ban. ngãnh. doãn th Trung 
uang. tinh, thânh phô tni,rc thuOc trung rang tang hoac  phong tang (ghi nO sO quyét djnh, ngáy. 
tháng. nãrn k quyCt djnh) 

- Ghi tO s6 quy&t dinh cOng nhãn danh hiCu thi dua trong 05 nãm tnthc thai di&m d nghi d6 vOi 
Huán chLrang Lao dOng, Bang khen cüa Thu tudng Chinh phU v.v... 

- D6i vOl d nghj phong tang danh hiCu Chi4n s5 thi dua toàn quc". 

+ Ohi tO s quyEt djnh, ngày, tháng, nan k' quy& d!nh  ala 02 lAn lien tyc duyc tang danh hiu 
Chiên s9 thi dua cap BO,  ngânh, tinh. thành phô thuOc trung uang" vã 06 tan dat  danh hiOu 
Chien s thi dua co sO nude thdi diem dé nghj; 

+ Ghi tO ni dung các sang kin kinh nghiém, giãi pháp huu lob trong quán l, cong tác hoc d 
tal nghién c&u (tham gia là thành viên hoac chñ nhiem dC tài khoa hoc), có kién xác nhân ala 
HOI dng sang kin, khoa hçc cap hO,  cap tinh (ghi rO van ban, ngày, tháng, nan) hoc phái cO 
giAy ch(mng nhn ala I-II dông kern theo hO so. 

- D& vOl báo cáo d nghj phong tang danh hiOu "Chin si thi dua cAp hO, ngành, tinh, thàrth ph 
thuOc Trung uang" ghi rO thai gian 03 tan lien tçzc duc tang danh hiOu "Chiên 2 thi dua cap co 
sO" trudc th&i diEm dE nghi: cáo sang kiên dugc cAp 00 thdm quyén cOng nhan. 
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Mau so 03 
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

BQc lap - Tçff do - H3nh phñc 

Tinh (thành pM,), ngây . tháng .. näm 

BAO CÁO THANH TICH 
BE NGH! NG THTXONG (TRUY TANG) HUAN CHIXUNG  

I. SO LUQC Lt LICH 

- Hp vã ten (Ghi dy dU bang chQ in thi.thng, không vit tAt):  

BI danh2:  ....  Nam, n&:  

- Ngày, tháng, nãm sinh:  

- Qué quán3:  

- Noi thuOng trü:  

- Chüc vt, don vj Cong tác hin nay (hoc trtthc khi nghi huu, tü trAn):  

- Ch(xc vy d nghj then thuâng (Ghi chüc vy cao nhAt da dam nhân):  

- Ngày, tháng, nam tham gia cOng tác:  

- Ngày, tháng, nãm vAo Dáng chInh thüc (hoac ngây tham gia các doàn th4) 

- NAm nghi Inn (hoc tfr trAn):  

H. TOM TAT QUA TRINH CONG TAC 

Nêu qua trinh tham gia cach mng, cac chüc vu dã dam nhn, thai gian gi& tfrng chüc vy tfr khi 
tham gia cOng tác den khi dé nghj then thtiàng và dánh giá torn tat thành tich qua trinh cOng tác4. 

Tfr tháng, nAm dn 
tháng, nAm 

Chfrc vy (dãng, chinh 

quyen, doàn th) 
Don vj cOng táe 

So nAm, thang gi& 

chfrc vy 

III. CAC HiNH THIIC BA BIYQC KHEN THTJ'UNG5  

1. Danh hiêu thi dua: 

NAm Danh hiêu thi dua 
o, ngay, tháng, nAm cüa quy& djnh cong nhün danh hiêu thi 

dua; co quan ban hành quyt dinh 

2. HInh thfrc khen thiRmg: 

NA m 
HInh thfrc khen 

thir&ng 
S& ngày, tháng, nAm ella quyt djnh khen thu'frng; co'quan ban 

hành quyt dinh 

IV. Kt LUAT6 



THU TRUUNG DON VI NGU'UI BAO CÁO 8  
QUAN Lct CAN BQ XAC NHN7 (Kj1, ghi rô ho và ten,) 

(K), thing dd& 

XAC NHAN CUA CAP TR!NH KHEN THU'UNG 
(K), dóng c/the,) 

Ghi hInh thrc d ngh khen thutng. 

2 TrirOng hap cO nhiu bi danh thi chi ghi bI danh thiRing dung. 

Don vj hãnh chmnh: Xã (phitOng, thj trtn), huyn (qun, thi xa, thánh ph6 thuc tinh), tinh (thãnh ph 
trçrc thuc trung itong) theo dia danh mOi. 

Nêu qua trInh tham gia each mng. cac chcrc vii dA dam nhan, thai gian gi tcmg ch(rc vv tr khi tham 
gia cOng tác dn khi dé nghj khen thiràng D6i vOl twang hap da nghi him (hoac tir trân) chua duçcc 
khen thuOng thi báo cáo qua trinh cOng tác den khi nghi him (hoc tfr trân). 

Nêu các hinh tMc khen thirOng (tCr Bang khen trO len) da duoc Dang, Nhà nithc, b,ban, ngành. 
doàn th trung ircmg tinh, thành ph trite thuc trung irong tang hoc phong t5ng (ghi rO sO quyét djnh. 
ngày. tháng. nãm k quyét djnh). 

6 Ghi to hinh thrc k' luãt tr canh cáo trO len tU khi cOng the dn khi d& nghj khen thirOng (n&u co) 

Di vOi can bô da nghi hiru. tnroc khi xác nhn cn xem xét viêc chap hành chCi trtrong, thrOng 1ëi 
cOa Bang, chinh sách, pháp lu@ cüa Nhà nutc tai  noi cii trU. 

D6i vOi can bo thuoc tinh, thành ph trrc thuc trung trong quán 1 do Ban t6 ch(rc tinh Uy hoc thành 
üy xác nhân 

D& vOi can bo da ta trn: Don vj quãn I can bo tnrOc khi nghi hiru (hoc tr tran) thi co quan quân Ic 
can b truOc khi nghi hiru hoac tü trán có trách nhiêm bao cao. Ice thai qua trinh cOng tác (ghi tO hg. 
ten.. chirc vi ngirOi torn tat qua trInh cOng tác) 
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Mu so 04' 
DON VI CAP TREN CQNG HOA xA HQI CHU NGH?A VIET NAM 

DQc 1p - Ty do - H3nh phñc 

Tinh (thành pho5,  ngày. . tháng. . nàm 

BAO CÁO THANH TICH 
BE NGH! PHONG ThNG  DANH HIEU ANH HUNG  

Ten tp th d nghj 
(Ghi rO day dU bang cha in thisOng, khong viêt tat) 

I. SO LUQC DAC DIEM, T!NH H!NH 

1. Dac dim, tinh hinh: 

- Dja di&m tnt sâ chinh, din thoai, fax; dia chi trang tin diên tfr; 

- Qua trinh thành 1p vã phát tri&n; 

- Nh&ngdac di4m chInh cUa don vi, dia phong (v& diu kien tu nhiên, xã hôi, CO 56 vat chAt k2 thuat, 
Co thU to chüc bQ may, tO chic dâng, doàn the); nh&ng thun lai, khó khan trong thuc hiën nhiêm vv3. 
2. Chüc nAng nhim vv dirçic giao: Chüc nãng, nhiêm vu duoc giao. 

II. THANH TiCH DAT DUQC 

1. Nêu rO nh&ng thành tIch dc bit xuât sac trong lao dOng  sang  tao  (v nãng suAt, châtluong, hiu qua 
hoac 1p thãnh tIch d4c bit xuât sac trong chiên dâu, phc vu chiên dâu, gt& gin an ninh chinh tn, trât liz 
an toân xa hôi...)4. 

2. Các giã, phap, biên pháp d dat  thãnh tich dac  bit xuAt sAc trong lao dng, cOng tác, chien dAu, phyc 
vu chiên dâu5. 

3. Vic thvc hin chü twang, chInh sách cüa Dâng, pháp lut cüa Nhà nuOc6. 

4. Hot dng cüa t6 chfrc dang, doân th 7. 

III. CÁC IIINH THIIC BA DU'QC KHEN THU'UNG8  

1. Danh hiêu thi dua: 

Näm Danh hiéu thi dua 
A 

So, ngay, tháng, näm cfla quy& dlnh  cong nhn danh hiu thi 
dua; co' quan ban hãnh quy& dinh 

2 Hinh thüt khen thuOng: 

Näm 
Hmnh thfrc khen 

thutng 
56, ngãy, tháng, nãm cUa quyt dinh  khen thtr&ng; w quan ban 

hành quyt dnh 

XAC NHAN CUA CAP TRINH THU TRUONG DON VI 
KHEN THUtJNG (Kj) ten, déng ddu) 
(K3 ten, dóng dciii) 
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Báo cáo thành tich 10 nãm truâc thôi di&m d nghi (tr& báo cáo thành tich dac blét xuAt sAc, dot xuAt 
hoac thành tich dac biêt khác). 
2 Ghi danh hiu dé nghi (Anh hung Lao dng, Anh hung Eve  krqng vu trang nhân dan). 

Dôi vOl dan vl san xuAt kinh doanh nêu rO tinh hInh tâi chinh: Tong so von cô dinh, hru dng; nguôn 
von (ngOn sách, tu co, vay ngân hang...). 

Nêu rO nt dung thành tich d?t  thrçic thco quy dinh tai Di&u 60 (di vOl danh hiu Anh hUng lye  Itrqng 
vU trang nhán dan): Diéu 61 (d61 vat Anh hUng Lao dng) cUa Lut thi dua, khen thutng. Thông ké viêc 
thuc hiên các chi ttêu, nhiêm vu ca bàn trong 10 nArn gAn dày (có so sanh vOl các näm truOc); vi dv: 
- Cac tieu chi ca ban doi vat tnrang hoc Tong so hoc sinh, chat krang va ket qua hoc tap, co bang thong 
ké dé so sánh ye hanh  kiêm, sO hoc sinh giOi cap qun (huyên, thj xa), tinh (thànhphO), quôc gia; so 
giáo viCn giol cap quân (huyn, th xà). tinh (thânh phO), quOc gia; so dé tài, sang kiên cal tiên cong tác 
giàng day... 
- DOi vOi bnh viên. Co bang thng ké dé so sánh v& tong s6 ngLrOi khám, chüa bnh; tong so diêu trj 
nOi, ngoai trO; thng s giiräng bnh du'a vão scr dvng;  s6 ngtthi thrive khám mien phi; chat h.rgng khám, 
chua bênh, s d tài nghiên cOu khoa hoc. só sang kin áp dung khoa hgc k thut trong khám. ch&a 
bênh... 
- Dôi vOl dan vi san xuât kinh doanh: Co bang thông ke dC so sánh ye tong san krng, doanh thu. lai 
nhun, t5' suat lvi nhuan, nOp  ngân sách. dâu Pr tái san xuât, thu nhp bInh quãn, sO sang kiCn cài tiên. áp 
dyng tiên bo khoa hoc k thuât dem li hiu qua kinh tC. phüc lvi xa hoi; viêc thtrc hin chinh sách báo 
hiêm dOl vOl nguOi Lao dOng... viêc thuc hiCn nghia ' np ngân sách nhà nuOc; dam bao mOl tnr&ng. an 
toán v sinh lao dOng. an  toàn v sinh thyc phâm (có trich 1cm và ni dung xác nhan cUa cv quan nhà 
nuOc cO thâm quyCn) 

Nêu các biên pháp dC dt thành tich dan dAu trong dôi mOi cong tác quán l nhà mM?, cal cáchhành 
chinh. sang kiên, kinh nghim, nghiên thu khoa hçc... mang 1a1  hiu qua cao ye kinh té, xA hôi dOi vOl 
b. ngành. dia pLrong thrçcc nhán dan vá cap có thâm quyên cOng nhn. 
6 ViCe chap hãnh chU tnrong, du&ng lOi cUaDang, chinh sách. pháp 1ut cua Nhà nuóc, chãm lo dOi 
song can b, cong nhãn viCn ch&c; phUng. chông tham nhUng, lang phi; phUng chOng chay, no; các hoat 
dng xã hOl, tir thin... 

ang tác xãy dung dàng, doan the: NCu vai trO, ket qua hoat dng và xCp loai cUa to chüc dang, doân 
the. 

NCu các hinh thtrc Ichen thtr&ng (tir Bang khen, danh hiêu thi dua) dà duac Dàng. Nhà rnthc. bO. ban, 
ngành, doãn the trung uang, tinh, thành phO true thuoc trung uang tang hoac phong t5ng (ghi rO sO 
Quy& dinh, ngày, tháng, nãm k quyCt dinh). 
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S& ngày, tháng, näm cUa quyt djnh cong nhn danh hiu thi 

dna; w quan ban hành quyt tflnh 
Näm Danli hiêu thi dua 

Mu so os' 
DON V! CAP TREN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 

DOc Ip - Tg do - H3nh phñc 

Tinh (thânhpho), ngày .....thang nàm 

BAO cAo THANH TICH 
BE NGH! TANG (TRUY ThNG)  DANH HIEU ANH HUNG  

Ho ten, chfrc viva dqn v cOng tác cüa cá nhân d nghj khen thu'&ng 
(Ghi rö day dü bang chQ in thrOng, ông viêt tat) 

I. SO LUQC Lt L!CH 

1. So lucic l lich: 

- Ngày, tháng, näm sinh:  GiOi t1nh  

- Quê quãn3:  

- Noi thrOng trU:  

- ChCrc vij, dan vj cong tác (hoac tnró'c Ichi hy sinh, ti trAn):  

- Ngày, tháng, näm tham gia cOng tác:  

- Trinh dO chuyên mM, nghip vu:  
- Ngày, tháng, nAm vâo Dãng chinh thCrc (hoac ngãy tham gia doàn th):  

- Ngày, tháng, nãm hy sinh (hoc t& trAn):  

2. QuyM han, nhiém vçi dugc giao:  

H. THANH TiCH DAT D!XOC 

1. Nhung thành tich dac bitt xu&t s&c trong lao dng sán tao,  cong tác (chi&n dAu, phc vu 
chién dau, giü gin an ninh chInh tn, trãt tr an Wan xA hOi...) 
2. Các giái phap, bin phap d dat thành tIch dac bitt xutt s&c trong lao dng, cong tác, chin 
dâu, phvc vu chiên dâu 

3. Vic thvc hin chU twang, chInh sách cUa Dãng, pháp 1uat  cüa Nha rn16c6. 

III. CAC HNH THtJ'C DA DIJ'OC KHEN THUONG7  

1. Danh hiêu thi dua: 

2. Hinh hc khen thuân: 

NAm 
HInh thtit khen 

thutng 

s6, ngày, tháng, nàm ella quy& dlnh  khen thu'O'ng; cir quan ban 
hành quyh djnh 

THU TRUtING DON V! XAC NHAN NGUOT BAO cAo8  
(K) ten, dong da'u,) (K), ghi rö ho và tên 
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xAc NHAN CUA CAP TRINH KHEN THU'ONG 
(Ki5 ten, dóng dó'u) 

Báo cáo thành tich 10 nãm truot th&i diem d nghj (trü tru&ng hap dac bi@. dt xuAt) 
2  Ghi rO danh hiêu d nghj Nba nuàc phong tang  (Anh hung Lao dng, Anh hung Lirc krgng vu 
trang nhân dan). 

Don vj hành chInh: Xa (phi.x&ng. thj trAn); huyn (qun, thj xA, thành ph thuc tinh); tinh 
(thành phô thuôc trung ang) theo dja danh mâi. 

Nêu rO nôi dung thành tich dat  &rgc theo quy djnh t' Diu 60 hoac Diu 61 cüa Luat thi dua. 
khen thisàng. 

Déji vài Ianh dao  dan vj cAn nêu tOrn tAt thanh tich cüa don vj; Ip  bang th6ng kë các chi tiêu, 
nhirn vv co ban trong 10 nàm gân dày (cO so sánh vâi cac nãm tnrOc nharn lam rO vai trô cüa 
cá nhân d& vOl tap the), vai trO cá nhân trong vic tham gia xây to chüc dáng, doàn the (két 
qua hoat dng cüa tO chüc dãng, doàn the): néu là don vj san xuât, kinh doanh nêu viêc thuc 
hiCn nghTa vij np ngân sách nhà nuOc. dam Mo rnOi trutng. an  toàn v sinh tao dng, an toàn 
ye sinh thuc phâm (có trIch lvc và ni dung xác nhn cüa co quan nhà nuOc có thám quyên). 

NCu các bin phap d dat  thxgc thành tich dac  bitt xuAt sAc trong Mi mOi cOng tao quân !' nhà 
nixOc, cái cách hành chinh, sang kiên, các giãi pháp. kinh nghirn, nghiCn c(ru khoa hçc, mang 

1aj hiu qua kinh te, xa hi (trong chiên dâu, phvc i chiCn dâu...) cO nghTa chinh tn. xã hi 
Mi vat ho. ngành. dia phuang, throc quân cháng nCu girang hoc tap và cap cO thârn quyên 
cOng nhân. 
6  Girang mu trong viCc chAp hânh chü tnrcmg, thrOng I& ala Bang, chmnh sách, pháp 1ut cüa 
Nhà niiOc và cáo quy djnh noi cii trü; phám chat duo dtrc, tao phong, xay dirng gia dInh van 
hOa; tharn gia các phong trào thi dua. thuc hin phOng. chông tham nhüng, tang phi và cáo hoat 
dng xã hi. tü thin... 

Neu các hinh th(rc khen thuOng (tir BAng khen. danh hiu thi dua) dã duçcc Bang, Nhà ruthc. 
hO. ban, ngành, doàn th4 trung uang. tinh, thành phô trirc thuOc trung uang tang hoac  phong 
tang (ghi rO s quy& dinh, ngày, tháng nám k quyCt dnh). 

Bëi vOi cá nhán dâ hy sinh (tir trãn): Ghi rO hQ, ten, chüc vu nguOi vi&t bao cáo. 



Mâu so 06 
DON VI CAP TREN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 

DQc I4p - Ty do - H3nh phñc 

Tinh (thânh phi), ngày.. . tháng . nàm ...... 

BAOCAOTHANHTICH 
DE NGHJ T4ING THISUNG (TRUY ThNG)  

(V thành tich xut sac dOt  xut trong) 
flu dot vi hoac cá nhân, chfrc vy và thin vi dê nghl khen thirU'ng 

((WI ro day du thông viét tat) 

I. SO LUQC DiC DIEM, T!NH H!NH 
- 061 vói dun vj ghi so luqc näm thãnh !p, co ctu tO ch(rc, tOng sO can bo, cong chCrc và viên 
chc. Chirc nãng, nhim vi duqc giao. 

- 061 voi cá nhân ghi rO: Hç vã ten (bi danh), ngày, thang, nãm sinh; qué quán; nai thuông trü; 
nghê nghip; chtc vy, don v cong tác... 

II. THANH TICH Dg1T DUçIC 
Báo cáo nêu ngAn gQn ni dung thành tich xuAt sAc dot  xuAt da dat du?c (trong chin dAu, phc 
vy chiên dâu; phông, chông tOi  phm; phbng, chông bão Ivt;  phOng chOng cháy, nO; bao v tài 
san cña Nha nutc; báo ye tâi san, tInh mng cña nhan dan ..). 

XAC NHiN CUA CAP TRINH THU TRU'ONG DON V!3  
KHEN THTSONG2 (Kj, thing diii) 

(ICj5, thing dd) 

Ghi hInh thüc dO nghj then thisàng. 

2 DOI vOl cã nhân: K9, ghi rO ho, ten và có xác nhân cüa thU tarOng co quan. 

D6i vOl cá nhân: Ks', ghi rO ho, ten và có xác nhn cUa thU truOng co quan. 
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Mu s6 07 

DON v CAP TREN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Ty' do - Hanh phüc 

Tinh (thànhpho), ngày....tháng . näin.. 

BAO CÁO THANH TICH 
DE NGH! TNG THUONG  

Ten dot vj hoe cá nhân va chfrc vy, dot vj d ngh khen thut'ng 
(Ghi dày dü bang cha in thub'ng, không viêt tat) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- D& vOi dan vi: Dia dim tru sO chInh, diên thoai, fax; dia chi trang tin diên tü; ca câu to chüc, 
tong so can bo, cOng chfrc và vién chfrc; chfrc nàng, nhim vv duvc giao. 

- D61 vOl cá nhân ghi rO: Hç và ten (bi danh), ngày, tháng, nãrn sinh; qué quán; nai thuOng trü; 
nghé nghip; chirc v1i, don v Cong tác... 

II. THANH TiCH D DIIQC 

Báo cáo thành tIch phái can cO vào mvc  tiêu (nhim vu), các chi tiéu v& nãng suAt, chAt hrçcng, 
hiu qua... da duac dang k trong dat phát dQng thi dua hoc chuyên de thi dua; các bién pháp, 
giài pháp dat  duçxc thành tich xuât sac, mang lai hiu qua kinh té, xA hôi. dn dâu phong trâo thi 
dua; nhfl'ng kinh nghim rut ra trong dqt thi dua. 2,  

XAC NHN CUA CAP TRINH THU TRU'ONG DON V!4  

KHEN THUONG3 ('KJ, dóng diii,) 

(K35, dóng du) 

Ghi hinh thüc da nghi khcn thutng. Chi áp dung các hInh that khen thutng thuOc thAm quy&n 
cUa bô, ngành, dia phixang; trutng hap xuât sac, tiêu biéu mOi dé nghj ThU lithng ChInh phU t4ng 
CO thi dua cUa Chinh phU, Bang khen cUa ThU tuOng ChInh phU, tniOng hap dc bit xuât sac 
trinh Thu urO'ng ChInh phü dé nghj ChU tjch rnthc tang Huân chuang 
2  Nu là tp th hoc thU tnrOng don vj san xuAt, kinh doanh phãi néu vic thrc hin nghia vy np 
ngân sách nba nuOc; dam bao mOi trtrO'ng, an toàn v sinh !ao  dông, an toàn ye sinh thvc phâm (cO 
trich luc  và nôi dung xác nh4n cUa co quan nhà nuOc có thâm quyén). 

Di vOi cá nhân' K9, ghi rO hç, ten và có xác nh3n cUa thu truOng co quan. 

DÔI vOl cá nhân: K, ghi rO ho, ten và có xác nhn cUa thu tnrOng co quan. 
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CO QUAN 
BE NGIH KHEN THUONG 

M&u s 08 
CQNG HOA xA HO! CHU NGH!A VIET NAM 

Dc 1p - T do - Hnh phñc 

      

ngày....tháng... nátn20 

BAO CÁO THANH TICH 
D nghj tng thirU'ng  

(Ap dyng doi vol to chz'rc) 
Ten to chfrc:  

(Ghz rô day dth bOng chi? in thwOng, khOng vie! tOt) 

I. SO LU'QC BJSC DIEM, T1NU H!NH: 
- Tenth chrc nithc ngoài:  

- Dja chi tri sâ chinh:  

- Diên thoal:  Fax.:  

- Dia chi, van phông d4i din tai Via Nam (nEu cO):  
- Dja chi trang thông tin din tü:  

- Qua trInh thành 1p vã phat tri&n:  

II. THANH TICH, DONG GOP: 

III. CAC H!NH THIYC KEEN THU'UNG BA BUOC CO QUAN VA TO CHU'C CUA 
WET NAM GHI NHAN: 

THU TRUUNG CO QUAN 
nE NGHI KEEN THIIUNG 

(Kj ten, dOng c1u) 

XAC NHAN CUA CO QUAN TRINH KHEN THIIO'NG 
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Mu s6 09 
CO QUAN BE NGH! KHEN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIETNAM 

THUYING Dc Ip - Ty do - Hnh phüc 

ngày.. tháng...nam20 

BAO CÁO THÁNH TICH 
B ngh tng thtrô'ng (truytng)  

(Ap dung doi vol cO nhOn) 

I. TOM TAT TIEU stY VA QUA TRINH CONG TAC: 

1. Thông tin cá nhân: 

- Hovàtên.....................  

- Ngày sinh:     Giói t1nh  

- Quc tjch:  

- Chüt vu: 

- Dia chi noi a hoac try sà lam viêc:  

2. Tom tAt qua trinh cong tác:  

II. THANH TICH, BONG GOP: 

III. CAC H!NH THIYC KHEN THUONG BA BUt1C CO QUAN/TO CHIIC CUA 
VIET NAM GHI NHAN: 

THU TRIXONG CO QUAN 

BE NGHJ KHEN THUUNG 
(K35 ten, a'Ong dciu) 

XAC NH4.N CUA CO QUAN TRINH KHEN THU11NG 

I Th thc và k thuât trinh bay cüa các mu báo cáo trong Phv lye nay phái duqc thçrc hin 
theo dUng quy dnh ti Thông ax s 01/2011/TT-BNV ngãy 19 tháng 01 nãm 2011 cUa Bô 
Ni vy hi.r&ng dan the thüc và ky thuAt trinh bay van ban hãnh chinh. 
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