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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 
________________________ 

 

Số: 13/HD-DSG-TĐKT 

V/v Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, 

khen thưởng năm học 2015 - 2016 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2016 

Kính gởi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm. 

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 04 năm 

2012 hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành giáo dục của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo; 

Căn cứ vào Quyết định số 91/QĐ-DSG-TĐKT ngày 10 tháng 06 năm 2013 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy chế về công tác 

Thi đua, Khen thưởng; 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 – 2016, Hội đồng Thi đua Khen thưởng hướng 

dẫn các đơn vị trong toàn trường tổng kết, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 

học 2015 – 2016 của đơn vị và gởi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về Hội đồng, cụ thể 

như sau: 

I. Đối tượng, tiêu chuẩn: 

Theo đúng Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết 

định số 91/QĐ-DSG-TĐKT ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công Nghệ Sài Gòn. 

II. Tổ chức thực hiện: 

1. Các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho tất cả các 

thành viên của đơn vị. Họp đơn vị bình xét cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu 

kín cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân; bỏ phiếu cho các danh hiệu 

thi đua, khen thưởng của tập thể. 

2. Bình xét danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng sau, theo nguyên tắc từ 

thấp đến cao. 

3. Để tránh cào bằng trong bình xét thi đua, khen thưởng và việc bình xét danh hiệu 

chiến sĩ thi đua cơ sở đảm bảo tính tiêu biểu trong phong trào thi đua. Trường Đại 

học Công Nghệ Sài Gòn quy định tỷ lệ xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sở cụ thể như sau: 
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- Không quá 40% số lượng giảng viên, cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu Lao 

động tiên tiến đối với đơn vị được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Ủy ban 

Nhân dân Thành phố hay của Bộ Giáo dục & Đào tạo của năm học trước; 

- Không quá 30% số lượng giảng viên, cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu Lao 

động tiên tiến đối với đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất 

sắc của năm học trước; 

- Không quá 20% số lượng giảng viên, cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu Lao 

động tiên tiến đối với đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên 

tiến của năm học trước; 

- Không quá 15% số lượng giảng viên, cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu Lao 

động tiên tiến đối với đơn vị còn lại (không được công nhận danh hiệu thi đua 

của năm học trước); 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: không quá 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến 

sĩ thi đua cơ sở” và chỉ lựa chọn những cá nhân thật sự tiêu biểu xuất sắc trong số các cá 

nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; có đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật được Hội đồng xét duyệt sáng kiến trường công nhận. 

III. Hồ sơ: 

Hồ sơ gởi về Hội đồng Thi đua Khen thưởng thông qua Ban thư ký bao gồm: 

- Tờ trình của đơn vị (Mẫu số 1) + Danh sách đính kèm (Mẫu số 2); 

- Biên bản cuộc họp (Mẫu số 3) + Danh sách đính kèm (Mẫu số 4); 

- Báo cáo thành tích của đơn vị (Mẫu số 5); 

- Tổng hợp thành tích của các cá nhân (Mẫu số 6). 

Hồ sơ gởi về bằng 2 hình thức: bản giấy (có đầy đủ chữ ký) và bản mềm (file 

Word). Ban thư ký chỉ được nhận hồ sơ khi đơn vị nộp đầy đủ bản giấy và bản mềm. 

Mỗi loại hồ sơ chỉ gởi 1 bản, khi Hội đồng Thi đua Khen thưởng thông qua để gởi 

cấp cao hơn bình xét sẽ thông báo bổ sung theo đúng quy định trong Quy chế. 

IV. Tiến độ thực hiện: 

04/06/2016 :  Triển khai đến tất cả các đơn vị trong trường. 

06/06 – 18/06/2016 : Các đơn vị triển khai, họp bình xét thi đua 

20/06/2016 : Hạn cuối các đơn vị gởi hồ sơ về Ban thư ký Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng Trường (ThS. Võ Xuân Thịnh – Trưởng Ban thư ký 

- Trợ lý Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng – Phòng 

QLKH & SĐH). 
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21/06 – 25/06/2016 : Ban thư ký Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường chuẩn bị các 

văn bản, tài liệu phục vụ cho cuộc họp của Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng. 

27/06 – 30/06/2016 : Tổ chức họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng. 

01/07 – 05/07/2016 : Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và Ban thư ký 

hoàn tất báo cáo, hồ sơ trình Hiệu trưởng ký để báo cáo lên cấp 

trên. 

07/07/2016 : Hiệu trưởng ra quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, khen 

thưởng cấp trường. 

  Nộp báo cáo, tờ trình và hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu 

thi đua và khen thưởng cao cho cấp trên. 

V. Một số điểm cần lưu ý: 

Các trường hợp đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc cần được bỏ phiếu và có tên trong danh sách đề nghị cá nhân Lao động tiên 

tiến, Tập thể lao động tiên tiến. 

Các báo cáo thành tích của cá nhân và đơn vị cần phải đánh máy (không viết tay 

vào mẫu) các file mẫu đính kèm có thể tải về từ địa chỉ http://stu.edu.vn/vi/cat/331/thi-

dua-khen-thuong.html  

Các cá nhân có sáng kiến hoặc áp dụng sáng kiến cải tiến, áp dụng công nghệ mới, 

giải pháp công tác cần nêu rõ hiệu quả mang lại và lãnh đạo đơn vị xác nhận. 

Trân trọng./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 PGS. TS. Cao Hào Thi 

Nơi nhận: 

- TT. HĐQT (để báo cáo); 

- Ban giám hiệu (để biết); 

- Các đơn vị (thực hiện); 

- Lưu: P.HCQT, TĐKT. 

http://stu.edu.vn/vi/cat/331/thi-dua-khen-thuong.html
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