
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
–––––––––––––– 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1013 /ĐHHL-TCHC 

Về việc hướng dẫn thực hiện tổng 

kết thi đua năm học 2021-2022 

Quảng Ninh, ngày 13  tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm. 

 

Thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng năm học 2021-2022, nhà trường 

hướng dẫn các đơn vị tổng kết thi đua như sau: 

1. Nội dung công việc 

Căn cứ vào kế hoạch thi đua năm học 2021-2022, các đơn vị tổ chức họp 

kiểm điểm các mặt công tác của đơn vị trong năm học, đánh giá kết quả, bình 

xét danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể trong năm học.  

Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua theo Quyết định số 485/QĐ-ĐHHL 

ngày 16/6/2021 của trường Đại học Hạ Long ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng của nhà trường (sau đây gọi là Quyết định 485/QĐ-ĐHHL) và 

các văn bản pháp quy của Nhà nước. 

2. Quy trình thực hiện  

Bước 1. Đơn vị họp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 

năm học của tập thể. 

Bước 2. Đơn vị tự bình xét và đánh giá điểm thi đua của tập thể theo Phụ 

lục kèm theo Quyết định 485/QĐ-ĐHHL (các phòng đánh giá theo Mục A, các 

khoa đánh giá theo mục B, các trung tâm đánh giá theo mục C của Phụ lục). 

Bước 3. Đơn vị bình xét các danh hiệu thi đua cá nhân. 

Bước 4. Đơn vị bình xét đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân. 

Bước 5. Đơn vị lập hồ sơ đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng nhà 

trường xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng. 

3. Quy định về hồ sơ và thời gian thực hiện 

a) Thành phần hồ sơ các đơn vị cần nộp bao gồm: 

(1) Văn bản đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng xét danh hiệu thi đua 

và khen thưởng của đơn vị. 

(2) Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng. 

(3) Báo cáo đánh giá và tự chấm điểm thi đua đối với tập thể (theo mẫu). 

(4) Báo cáo thành tích theo mẫu  (đối với các trường hợp đề nghị danh hiệu 

Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, khen thưởng từ bằng khen 

trở lên). 

Số lượng: 01 bộ hồ sơ (trong đó báo cáo thành tích cấp tỉnh cần 03 bản, 

cấp bộ trở lên cần nộp 06 bản). 
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Báo cáo đề nghị khen thưởng cấp Bộ, ngành được thực hiện (theo mẫu số 

01,số 02) như của cấp tỉnh. 

Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo phải được thực hiện 

theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư. 

b) Thời hạn hoàn thành: 

Các đơn vị hoàn thành các bước như Mục 2 và nộp hồ sơ về Thư kí Hội 

đồng Thi đua, khen thưởng xong trước ngày 05/8/2022. 

c) Các công việc khác: 

Trường Thực hành sư phạm gửi kết quả giám định sáng kiến kinh nghiệm 

cấp Trường về Hội đồng Sáng kiến Trường Đại học Hạ Long thẩm định báo cáo 

trình Lãnh đạo Trường ra quyết định công nhận trước ngày 20/7/2022. 

Phòng Đào tạo tổng hợp kết quả tổng hợp giờ giảng của các giảng viên 

trong năm học 2021-2022, xong trước 29/7/2022. 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phối hợp cung cấp kết quả tín 

nhiệm của HSSV đối với giảng viên có đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở”, xong trước 25/7/2022. 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 

các cá nhân đăng ký danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” và gửi kết quả tổng hợp 

đến các phòng, khoa, trung tâm, xong 29/7/2022. 

Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học tổng hợp kết quả nghiên cứu 

khoa học và gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng xong trước ngày 29/7/2022. 

d) Nơi nhận hồ sơ: Các văn bản, hồ sơ nộp về phòng Tổ chức, Hành chính, 

Thanh tra và Pháp chế, ngoài ra gửi file mềm (file định dạng Word) về hộp thư: 

nguyenthingoclan@daihochalong.edu.vn. 

4. Tổ chức thực hiện 

 Các đơn vị nộp bảng tự chấm điểm và báo cáo tổng hợp về phòng Tổ chức, 

Hành chính, Thanh tra và Pháp chế ( HĐ TĐKT) trước ngày 07/8/2022. 

Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng 

hướng dẫn. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị phản ánh về 

Hội đồng Thi đua khen thưởng để trình Ban Giám hiệu xem xét giải quyết./ 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

 - HT, các Phó HT; 

 - Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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A. TIÊU CHÍ VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG 

( Dùng để bình xét trong Khối thi đua các phòng) 

Nội dung đánh giá Điểm 

1.Công tác kế hoạch 10 

Có Kế hoạch công tác năm học của đơn vị, có Kế hoạch từng mặt công tác 

theo chỉ đạo của cấp trên, có điều chỉnh kịp thời (nếu cần phải điều chỉnh) 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Ngoài kế hoạch chung của đơn vị, mỗi mặt công tác có kế 

hoạch cụ thể thì được cộng thêm 02 điểm, cộng không quá 10 điểm 
 

Điểm trừ: Thiếu kế hoạch năm học của đơn vị thì bị trừ 15 điểm  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện  

Có phân công nhiệm vụ cho các thành viên rõ ràng, cụ thể, phù hợp ngay từ 

đầu năm học và có thể có điều chỉnh nếu cần thiết. 
Tđ:5đ 

Tổ chức họp hàng tháng đảm bảo đúng quy định. Triển khai đầy đủ các hoạt 

động theo kế hoạch của nhà trường và kế hoạch của đơn vị 
Tđ:5đ 

Điểm trừ: Mỗi tiêu chí trên đây không thực hiện thì bị trừ 10 điểm  

3. Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lí các mặt công tác của đơn vị  

Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lí các mặt công tác của đơn vị đầy đủ theo quy 

định, đảm bảo khoa học, rõ ràng 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Thiếu mỗi đầu hồ sơ, sổ sách thì trừ 05 điểm  

4. Bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị, tài sản   

Quản lí chặt chẽ (có sổ sách quản lí), bảo quản tốt, khai thác và sử dụng 

hiệu quả và tiết kiệm các thiết bị, tài sản được giao 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Để xảy ra mất mát, hư hỏng (do lỗi sử dụng) bị trừ 15 điểm/vụ  

5. Sử dụng phần mềm CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ  

Xử lí hồ sơ công việc kịp thời, hoàn thành đúng tiến độ. Tđ:10đ 

Điểm cộng: 100% thành viên trong đơn vị sử dụng tối đa các tính năng của 

phần mềm trong xử lí hồ sơ công việc được giao thì được cộng 05 điểm 
 

Điểm trừ: Trên 10% hồ sơ công việc xử lí quá hạn thì bị trừ 15 điểm  

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo nội bộ  

Báo cáo đầy đủ, kịp thời và số liệu chính xác Tđ:10đ 

Điểm trừ:Mỗi báo cáo chậm bị trừ 3 điểm;Không báo cáo bị trừ 05 

điểm/lần  
 

7. Mức độ chủ động, sáng tạo và khắc phục khó khăn để hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

Có hoạt động (biện pháp) thể hiện rõ sự chủ động, sáng tạo, khắc phục khó 

khăn để hoàn thành nhiệm vụ 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Có trên 2 hoạt động thể hiện rõ sự chủ động sáng tạo, khắc 

phục khó khăn cộng 10 điểm 
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8. Công tác tuyên truyền trên mạng  

Thực hiện nghiêm túc định mức theo quy định tại Quyết định số 956/QĐ-

ĐHHL ngày 31/12/2020 về Quy chế Tổ chức, hoạt động website và phát ấn 

phẩm truyền thông Trường Đại học Hạ Long. 

Có hoạt động cụ thể để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tin tức cần thiết 

trên mạng; Thực hiện công khai đúng quy định. 

Tđ:10đ 

Điểm cộng: Vượt quá 10 tin, bài/ năm học đăng trên web của trường, mỗi 

tin,bài vượt được cộng 02 điểm, không quá 10 điểm 

Trang con của đơn vị được đăng đủ nội dung, cập nhập thường xuyên hàng 

tuần thì cộng 05 điểm. 

Đơn vị có trang web riêng, hoạt động đều thì được cộng 05 điểm. 

Đơn vị có trang mạng xã hội riêng, đưa tin thường xuyên, tương tác tốt 

được cộng 05 điểm. 

 

Điểm trừ: Trang con của đơn vị không đăng đủ nội dung, không cập nhật 

thường xuyên bị trừ 05 điểm. 

Trong năm học không có bài đăng trên trang chung của trường bị trừ 15 điểm 

 

9. Phối kết hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ  

Phối kết hợp tốt với các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ Tđ:10đ 

Điểm trừ: Không phối hợp với đơn vị bạn khi thực hiện nhiệm vụ được giao 

thì bị trừ 10 điểm/lần 
 

10. Tham gia hoạt động tập thể, từ thiện  

Các thành viên trong đơn vị tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể như: hội 

họp, học tập chính trị, các cuộc thi tìm hiểu….; tích cực hưởng ứng các hoạt 

động quyên góp, ủng hộ từ thiện. 

Tđ:10đ 

Điểm cộng: Đơn vị có hoạt động nổi bật với thành tích cao (dẫn đầu) được 

cộng 10 điểm. 
 

Điểm trừ: Đơn vị không tham gia mỗi hoạt động bị trừ 10 điểm  

11. Tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức, kỷ luật  

Nội bộ đoàn kết, thân ái, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách 

pháp luật, các quy định, quy chế. 
Tđ:10đ 

Điểm trừ : Mỗi vụ mất đoàn kết bị trừ 10 điểm; Mỗi vụ vi phạm chủ trương, 

chính sách, pháp luật, quy định, quy chế bị trừ 10 điểm 
 

12. Thực hiện các quy định của nhà trường về văn hóa công sở, nền nếp 

kỉ luật kỉ cương 
 

Đa số thành viên trong đơn vị chấp hành tốt quy định văn hóa công sở, nền 

nếp kỉ luật, kỉ cương 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: 100% thành viên trong đơn vị thực hiện đầy đủ tất cả các quy 

định về văn hóa công sở (đeo thẻ, không hút thuốc, trang phục lịch sự,…) 

thì cộng 10 điểm 

 

Điểm trừ: Đa số thành viên trong đơn vị không đeo thẻ khi đến trường thì bị 

trừ 10 điểm 
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13. Đổi mới quản lí, ứng dụng CNTT  

Có biện pháp đổi mới quản lí và ứng dụng CNTT trong quản lí, thực hiện 

nhiệm vụ 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Trên 30% thành viên trong đơn vị chưa sử dụng thành thạo 

CNTT vào giải quyết công việc thì bị trừ 10 điểm 
 

14. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

100% thành viên trong đơn vị hoàn thành thành định mức NCKH Tđ:10đ 

Điểm cộng: Chủ trì mỗi đề tài/nhiệm vụ NCKH được nghiệm thu thì được 

cộng 5 điểm, cộng không quá 15 điểm. 
 

Điểm trừ: Mỗi thành viên không hoàn thành định mức NCKH thì bị trừ 5 

điểm. 
 

15. Mức độ chuẩn hóa trình độ chuyên môn  

Có 100% cá nhân đạt trình độ theo yêu cầu của VTVL Tđ:10đ 

Điểm cộng: Trên 50% thành viên có trình độ chuyên môn vượt yêu cầu của 

VTVL thì được cộng 5 điểm 
 

Điểm trừ: Đơn vị có người chưa đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn nhưng 

trong năm học không có ai khắc phục được thì bị trừ 5 điểm. 
 

16. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  

100% thành viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp bồi dưỡng hoặc đi 

học sau đại học theo kế hoạch của trường 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Trong năm học có thêm 1 người đi học sau đại học, lí luận 

chính trị, ngoại ngữ theo kế hoạch của trường thì cộng 3 điểm/ người. 
 

Điểm trừ: Thành viên trong đơn vị không đi học theo kế hoạch của trường 

thì bị trừ 5 điểm/người. 
 

17. Thực hiện chức năng tham mưu  

Hoàn thành tốt chức năng tham mưu (giúp BGH ban hành các quyết định 

quản lí, văn bản chỉ đạo điều hành) 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Chủ trì tham mưu ban hành văn bản quy định nội bộ được cộng 

02 điểm/văn bản 
 

Điểm trừ:Tham mưu ban hành văn bản có sai sót bị trừ 10 điểm/văn bản.  

18. Tinh thần, thái độ phục vụ và hiệu quả công việc  

100% thành viên có tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo, hòa nhã, lịch sự, 

không để xảy ra sai sót. 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Còn có thành viên hách dịch, gây phiền nhiễu hoặc để xảy ra sai 

sót dẫn đến đơn thư tố cáo, khiếu kiện thì bị trừ 10 điểm/ vụ. 
 

19. Tham gia phong trào thi đua  

100% cá nhân đăng kí thi đua từ LĐTT trở lên, đơn vị có phong trào thi đua 

thường xuyên, liên tục, hiệu quả. 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Có trên 20% thành viên đăng kí danh hiệu CSTĐ và tham gia 

giám định đầy đủ thì cộng 5 điểm. 
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20. Kết quả phong trào thi đua chung  

100% cá nhân trong đơn vị được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; 

Trên 70% thành viên đạt danh hiệu LĐTT;Có thành viên đạt danh hiệu 

CSTĐ 

Tđ:10đ 

Điểm cộng: Cộng 03 điểm cho mỗi CSTĐ cơ sở; cộng 05 điểm cho CSTĐ 

cấp tỉnh trở lên. 
 

Điểm trừ: Có thành viên bị kỉ luật mức khiển trách hoặc có thành viên vi 

phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình thì bị trừ 20 điểm/người vi phạm; 

Có thành viên bị kỉ luật mức cao hơn khiển trách thì bị trừ 40 điểm/người vi 

phạm. 

 

TỔNG ĐIỂM 200 
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B. TIÊU CHÍ VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỐI VỚI CÁC KHOA 

( Dùng để bình xét trong Khối thi đua các khoa) 

 

Nội dung đánh giá Điểm 

1.Công tác kế hoạch  

Có Kế hoạch công tác năm học của đơn vị, có Kế hoạch từng mặt công tác 

theo chỉ đạo của cấp trên, có điều chỉnh kịp thời ( nếu cần phải điều chỉnh) 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Ngoài kế hoạch chung của đơn vị, mỗi mặt công tác có kế 

hoạch thực hiện cụ thể thì được cộng thêm 3 điểm, cộng không quá 15 điểm 
 

Điểm trừ: Thiếu kế hoạch năm học của đơn vị thì trừ 15 điểm  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện  

Có phân công nhiệm vụ cho các thành viên rõ ràng, cụ thể, phù hợp ngay từ 

đầu năm học và có điều chỉnh nếu cần thiết 
Tđ:5đ 

Tổ chức họp hàng tháng, hội ý (giao ban) hàng tuần. Triển khai đầy đủ các 

hoạt động theo kế hoạch của nhà trường và kế hoạch của đơn vị 
Tđ:5đ 

Điểm trừ: Mỗi tiêu chí trên đây không thực hiện thì trừ 15 điểm.  

3. Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lí các mặt công tác của đơn vị  

Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lí các mặt công tác của đơn vị đầy đủ theo quy 

định, đảm bảo khoa học, rõ ràng 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Thiếu mỗi đầu hồ sơ, sổ sách thì trừ 10 điểm  

4. Bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị, tài sản   

Quản lí chặt chẽ (có sổ sách quản lí), bảo quản tốt, khai thác và sử dụng 

hiệu quả và tiết kiệm các thiết bị, tài sản được giao 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Để xảy ra mất mát, hư hỏng (do lỗi sử dụng) bị trừ 15 điểm/vụ  

5. Sử dụng phần mềm CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ  

Xử lí hồ sơ công việc kịp thời, hoàn thành đúng tiến độ. Tđ:10đ 

Điểm cộng: 100% thành viên trong đơn vị sử dụng tối đa các tính năng của 

phần mềm trong xử lí hồ sơ công việc được giao thì được cộng 15 điểm 
 

Điểm trừ: Trên 10% hồ sơ công việc xử lí quá hạn thì bị trừ 15 điểm  

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo nội bộ  

Báo cáo đầy đủ, kịp thời và số liệu chính xác Tđ:10đ 

Điểm trừ: Mỗi báo cáo chậm bị trừ 3 điểm; Không báo cáo bị trừ 10 

điểm/lần 
 

7. Mức độ chủ động, sáng tạo và khắc phục khó khăn để hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

Có hoạt động (biện pháp) thể hiện rõ sự chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn 

để hoàn thành nhiệm vụ 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Có trên 2 hoạt động thể hiện rõ sự chủ động sáng tạo, khắc 

phục khó khăn cộng 15 điểm 
 

8. Công tác tuyên truyền trên mạng  

Thực hiện nghiêm túc định mức theo quy định tại Quyết định số 956/QĐ-

ĐHHL ngày 31/12/2020 về Quy chế Tổ chức, hoạt động website và phát ấn 
Tđ:10đ 
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phẩm truyền thông Trường Đại học Hạ Long. 

Có hoạt động cụ thể để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tin tức cần thiết 

trên mạng; Thực hiện công khai đúng quy định. 

Điểm cộng: Vượt quá 10 tin, bài/ năm học đăng trên web của Trường, mỗi 

tin.bài vượt được cộng 3 điểm; 

Trang con của đơn vị được đăng đủ nội dung, cập nhập thường xuyên hàng 

tuần thì cộng 15 điểm. 

Đơn vị có trang web riêng, hoạt động đều thì được cộng 10 điểm. 

Đơn vị có trang mạng xã hội riêng, đưa tin thường xuyên, tương tác tốt 

được cộng 10 điểm. 

 

Điểm trừ: Trang con của đơn vị không đăng đủ nội dung, không cập nhật 

thường xuyên bị trừ 15 điểm. 

Trong năm học không có bài đăng trên trangchung của trường bị trừ 15 

điểm 

 

9. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc  

Có kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, theo dõi đôn đốc các hoạt động của 

GV và HSSV; Trong năm học tổ chức kiểm tra chuyên môn 100% GV 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Trong năm học không tổ chức kiểm tra chuyên môn thì bị trừ 15 

điểm; không phối hợp kiểm tra,thăm hỏi, đôn đốc SV tại kí túc xá thì bị trừ 

15 điểm. 

 

10. Tham gia hoạt động tập thể, từ thiện  

GV và HSSV tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể như: hội họp, học tập 

chính trị, các cuộc thi tìm hiểu…; tích cực hưởng ứng các hoạt động quyên 

góp, ủng hộ từ thiện, hiến máu nhân đạo… 

Tđ:10đ 

Điểm cộng: Đơn vị có hoạt động nổi bật với thành tích cao (dẫn đầu) được 

cộng 15 điểm. 
 

Điểm trừ: Đơn vị không tham gia mỗi hoạt động bị trừ 10 điểm  

11. Tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức, kỷ luật  

Nội bộ đoàn kết, thân ái, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách 

pháp luật, các quy định, quy chế. 
Tđ:10đ 

Điểm trừ : Mỗi vụ mất đoàn kết bị trừ 10 điểm; Mỗi vụ vi phạm chủ trương, 

chính sách, pháp luật, quy định, quy chế bị trừ 10 điểm 
 

12. Thực hiện các quy định của nhà trường về văn hóa công sở, nền nếp 

kỉ luật kỉ cương 
 

Đa số thành viên trong đơn vị chấp hành tốt quy định văn hóa công sở, nền 

nếp kỉ luật, kỉ cương 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: 100% thành viên trong đơn vị thực hiện đầy đủ tất cả các quy 

định về văn hóa công sở (đeo thẻ, không hút thuốc, trang phục lịch sự,…) 

thì cộng 10 điểm 

 

Điểm trừ: Đa số thành viên trong đơn vị không đeo thẻ khi đến trường thì bị 

trừ 10 điểm 
 

13. Đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy và 

quản lí 
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Có nhiều hoạt động đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học và quản lí 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Trên 30% thành viên trong đơn vị chưa sử dụng thành thạo 

CNTT vào giải quyết công việc thì bị trừ 15 điểm 
 

14. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

100% thành viên trong đơn vị hoàn thành thành định mức NCKH Tđ:10đ 

Điểm cộng: Chủ trì mỗi đề tài/nhiệm vụ NCKH được nghiệm thu thì được 

cộng 5 điểm, cộng không quá 15 điểm. 
 

Điểm trừ: Mỗi thành viên không hoàn thành định mức NCKH thì bị trừ 5 

điểm. 
 

15. Mức độ chuẩn hóa trình độ chuyên môn  

Có 100% cá nhân đạt trình độ theo yêu cầu của VTVL Tđ:10đ 

Điểm cộng: Trên 50% thành viên có trình độ chuyên môn vượt yêu cầu của 

VTVL thì được cộng 5 điểm 
 

Điểm trừ: Đơn vị có người chưa đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn nhưng 

trong năm học không có ai khắc phục được thì bị trừ 5 điểm. 
 

16. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  

100% thành viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp bồi dưỡng hoặc đi 

học sau đại học theo kế hoạch của trường 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Trong năm học có thêm 1 người đi học sau đại học, lí luận 

chính trị, ngoại ngữ theo kế hoạch của trường thì cộng 3điểm/ người. 
 

Điểm trừ: Thành viên trong đơn vị không đi học theo kế hoạch của trường 

thì bị trừ 5 điểm/người. 
 

17. Kết quả học tập và rèn luyện của HSSV  

Có 100% số học phần có trên 70% HSSV thi lần 1 đạt yêu cầu và không có 

HSSV bị kỉ luật (kể cả kỉ luật thi) 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: 100% HSSV không vi phạm quy chế thi, không vi phạm quy 

định của kí túc xá, không vi phạm tệ nạn xã hội thì được cộng 15 điểm. 
 

Điểm trừ:Có HSSV bị kỉ luật (kể cả kỉ luật thi), vi phạm tệ nạn xã hội thì bị 

trừ 10 điểm/vụ 
 

18. Tinh thần, thái độ phục vụ và hiệu quả công việc  

100% cán bộ, giảng viên có thái độ làm việc tận tình, chu đáo, hòa nhã, lịch 

sự, quan hệ đúng mực với HSSV 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Có giảng viên bị HSSV kêu ca phàn nàn về thái độ, tác phong, 

mối quan hệ… thì bị trừ 10 điểm/vụ 
 

19. Tham gia phong trào thi đua  

100% cá nhân đăng kí thi đua từ LĐTT trở lên, đơn vị có phong trào thi đua 

thường xuyên, liên tục, hiệu quả. 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Có trên 20% thành viên đăng kí danh hiệu CSTĐ và tham gia 

giám định đầy đủ thì cộng 5 điểm. 
 

20. Kết quả phong trào thi đua chung  

100% cá nhân trong đơn vị được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; Trên Tđ:10đ 



10 

 

 

70% thành viên đạt danh hiệu LĐTT; Có thành viên đạt danh hiệu CSTĐ 

Điểm cộng: Cộng 3 điểm cho mỗi CSTĐ cơ sở; cộng 5 điểm cho CSTĐ cấp 

tỉnh trở lên. 
 

Điểm trừ: Có thành viên bị kỉ luật mức khiển trách hoặc có thành viên vi 

phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình thì bị trừ 20 điểm/người vi phạm; 

có thành viên bị kỉ luật mức cao hơn khiển trách thì bị trừ 40 điểm/người vi 

phạm. 

 

TỔNG ĐIỂM 200 
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C. TIÊU CHÍ VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM 

( Dùng để bình xét trong Khối thi đua các trung tâm) 

 

Nội dung đánh giá Điểm 

1.Công tác kế hoạch  

Có Kế hoạch công tác năm học của đơn vị, có Kế hoạch từng mặt công tác 

theo chỉ đạo của cấp trên, có điều chỉnh kịp thời ( nếu cần phải điều chỉnh) 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Ngoài kế hoạch chung của đơn vị, mỗi mặt công tác có kế 

hoạch thực hiện cụ thể thì được cộng thêm 3 điểm, cộng không quá 15 điểm 
 

Điểm trừ: Thiếu kế hoạch năm học của đơn vị thì trừ 15 điểm  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện  

Có phân công nhiệm vụ cho các thành viên rõ ràng, cụ thể, phù hợp ngay từ 

đầu năm học và có điều chỉnh nếu cần thiết 
Tđ:5đ 

Tổ chức họp hàng tháng, hội ý (giao ban) hàng tuần. Triển khai đầy đủ các 

hoạt động theo kế hoạch của nhà trường và kế hoạch của đơn vị 
Tđ:5đ 

Điểm trừ: Mỗi tiêu chí trên đây không thực hiện thì trừ 15 điểm.  

3. Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lí các mặt công tác của đơn vị  

Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lí các mặt công tác của đơn vị đầy đủ theo quy 

định, đảm bảo khoa học, rõ ràng 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Thiếu mỗi đầu hồ sơ, sổ sách thì trừ 10 điểm  

4. Bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị, tài sản   

Quản lí chặt chẽ (có sổ sách quản lí), bảo quản tốt, khai thác và sử dụng 

hiệu quả và tiết kiệm các thiết bị, tài sản được giao 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Để xảy ra mất mát, hư hỏng (do lỗi sử dụng) bị trừ 15 điểm/vụ  

5. Sử dụng phần mềm CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ  

Xử lí hồ sơ công việc kịp thời, hoàn thành đúng tiến độ. Tđ:10đ 

Điểm cộng: 100% thành viên trong đơn vị sử dụng tối đa các tính năng của 

phần mềm trong xử lí hồ sơ công việc được giao thì được cộng 15 điểm 
 

Điểm trừ: Trên 10% hồ sơ công việc xử lí quá hạn thì bị trừ 15 điểm  

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo nội bộ  

Báo cáo đầy đủ, kịp thời và số liệu chính xác Tđ:10đ 

Điểm trừ: Mỗi báo cáo chậm bị trừ 3 điểm; Không báo cáo bị trừ 10 điểm/ lần  

7. Mức độ chủ động, sáng tạo và khắc phục khó khăn để hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

Có hoạt động (biện pháp) thể hiện rõ sự chủ động, sáng tạo, khắc phục khó 

khăn để hoàn thành nhiệm vụ 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Có trên 2 hoạt động thể hiện rõ sự chủ động sáng tạo, khắc 

phục khó khăn cộng 15 điểm 
 

8. Công tác tuyên truyền trên mạng  
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Thực hiện nghiêm túc định mức theo quy định tại Quyết định số 956/QĐ-

ĐHHL ngày 31/12/2020 về Quy chế Tổ chức, hoạt động website và phát ấn 

phẩm truyền thông Trường Đại học Hạ Long. 

Có hoạt động cụ thể để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tin tức cần thiết 

trên mạng; Thực hiện công khai đúng quy định. 

Tđ:10đ 

Điểm cộng: Vượt quá 10 tin, bài/ năm học đăng trên web của Trường, mỗi 

tin.bài vượt được cộng 3 điểm; 

Trang con của đơn vị được đăng đủ nội dung, cập nhập thường xuyên hàng 

tuần thì cộng 15 điểm. 

Đơn vị có trang web riêng, hoạt động đều thì được cộng 10 điểm. 

Đơn vị có trang mạng xã hội riêng, đưa tin thường xuyên, tương tác tốt 

được cộng 10 điểm. 

 

Điểm trừ: Trang con của đơn vị không đăng đủ nội dung, không cập nhật 

thường xuyên bị trừ 15 điểm. 

Trong năm học không có bài đăng trên trang chung của trường bị trừ 15 điểm 

 

9. Quản trị trung tâm  

Trung tâm hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động có 

hiệu quả 
Tđ:10đ 

Điểm cộng:Trung tâm có quy chế tổ chức và hoạt động, có quy chế chi tiêu 

nội bộ và các văn bản quy định, nội bộ khác thì được cộng 10 điểm/văn bản. 
 

10. Tham gia hoạt động tập thể, từ thiện  

Các thành viên trong đơn vị tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể như: hội 

họp, học tập chính trị, các cuộc thi tìm hiểu…; tích cực hưởng ứng các hoạt 

động quyên góp, ủng hộ từ thiện 

Tđ:10đ 

Điểm cộng: Đơn vị có hoạt động nổi bật với thành tích cao (dẫn đầu) được 

cộng 15 điểm. 
 

Điểm trừ: Đơn vị không tham gia mỗi hoạt động bị trừ 10 điểm  

11. Tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức, kỷ luật  

Nội bộ đoàn kết, thân ái, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách 

pháp luật, các quy định, quy chế. 
Tđ:10đ 

Điểm trừ : Mỗi vụ mất đoàn kết bị trừ 10 điểm; Mỗi vụ vi phạm chủ trương, 

chính sách, pháp luật, quy định, quy chế bị trừ 10 điểm 
 

12. Thực hiện các quy định của nhà trường về văn hóa công sở, nền nếp 

kỉ luật kỉ cương 
 

Đa số thành viên trong đơn vị chấp hành tốt quy định văn hóa công sở, nền 

nếp kỉ luật, kỉ cương 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: 100% thành viên trong đơn vị thực hiện đầy đủ tất cả các quy 

định về văn hóa công sở (đeo thẻ, không hút thuốc, trang phục lịch sự,…) 

thì cộng 10 điểm 

 

Điểm trừ: Đa số thành viên trong đơn vị không đeo thẻ khi đến trường thì bị 

trừ 10 điểm 
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13. Đổi mới quản lí, ứng dụng CNTT   

Có biện pháp đổi mới quản lí và ứng dụng CNTT trong quản lí, thực hiện 

nhiệm vụ 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Trên 30% thành viên trong đơn vị chưa sử dụng thành thạo 

CNTT vào giải quyết công việc thì bị trừ 15 điểm 
 

14. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

100% thành viên trong đơn vị hoàn thành thành định mức NCKH Tđ:10đ 

Điểm cộng: Chủ trì mỗi đề tài/nhiệm vụ NCKH được nghiệm thu thì được 

cộng 5 điểm, cộng không quá 15 điểm. 
 

Điểm trừ: Mỗi thành viên không hoàn thành định mức NCKH thì bị trừ 5 

điểm. 
 

15. Mức độ chuẩn hóa trình độ chuyên môn  

Có 100% cá nhân đạt trình độ theo yêu cầu của VTVL Tđ:10đ 

Điểm cộng: Trên 50% thành viên có trình độ chuyên môn vượt yêu cầu của 

VTVL thì được cộng 5 điểm 
 

Điểm trừ: Đơn vị có người chưa đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn nhưng 

trong năm học không có ai khắc phục được thì bị trừ 5 điểm. 
 

16. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  

100% thành viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp bồi dưỡng hoặc đi 

học sau đại học theo kế hoạch của trường 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Trong năm học có thêm 1 người đi học sau đại học, lí luận 

chính trị, ngoại ngữ theo kế hoạch của trường thì cộng 3 điểm/ người. 
 

Điểm trừ: Thành viên trong đơn vị không đi học theo kế hoạch của trường 

thì bị trừ 5 điểm/người. 
 

17. Thực hiện chức năng tham mưu  

Hoàn thành tốt chức năng tham mưu (giúp BGH ban hành các quyết định 

quản lí, văn bản chỉ đạo điều hành) 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Chủ trì tham mưu ban hành văn bản quy định nội bộ được cộng 

5 điểm/ văn bản 
 

Điểm trừ:Tham mưu ban hành văn bản có sai sót bị trừ 10 điểm/văn bản  

18. Tinh thần, thái độ phục vụ và hiệu quả công việc  

100% thành viên có tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo, hòa nhã, lịch sự, 

không để xảy ra sai sót. 
Tđ:10đ 

Điểm trừ: Còn có thành viên hách dịch, gây phiền nhiễu hoặc để xảy ra sai 

sót dẫn đến đơn thư tố cáo, khiếu kiện thì bị trừ 10 điểm/vụ. 
 

19. Tham gia phong trào thi đua  

100% cá nhân đăng kí thi đua từ LĐTT trở lên, đơn vị có phong trào thi đua 

thường xuyên, liên tục, hiệu quả. 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Có trên 20% thành viên đăng kí danh hiệu CSTĐ và tham gia 

giám định đầy đủ thì cộng 5 điểm. 
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20. Kết quả phong trào thi đua chung  

100% cá nhân trong đơn vị được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; Trên 

70% thành viên đạt danh hiệu LĐTT; Có thành viên đạt danh hiệu CSTĐ 
Tđ:10đ 

Điểm cộng: Cộng 3 điểm cho mỗi CSTĐ cơ sở; cộng 5 điểm cho CSTĐ cấp 

tỉnh trở lên. 
 

Điểm trừ: Có thành viên bị kỉ luật mức khiển trách hoặc có thành viên vi 

phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình thì bị trừ 20 điểm/người vi phạm; 

có thành viên bị kỉ luật mức cao hơn khiển trách thì bị trừ 40 điểm/người vi 

phạm. 

 

TỔNG ĐIỂM 200 
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(Mẫu 01) 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA/PHÒNG/TRUNG TÂM… 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ……, ngày …. tháng …. năm … 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 

HOẶC (BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH QUẢNG NINH) 

 

Tên tập thể đề nghị 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị:cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, các tổ 

chức đảng, đoàn thể. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Nêu chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 

quan, đơn vị. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Thành tích đạt được  

- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 

quan, đơn vị. Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực 

hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác 

so với năm trước (nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của đơn vị, có sự so sánh với năm trước);việc đổi mới công tác quản lý, cải 

cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc 

ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với ngành, 

địa phương. 

+ Đối với các khoa đào tạo: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng 

số học sinh, kết quả học tập, số đề tài nghiên cứu,... 

+ Đối với các phòng, trung tâm: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa 

học (giá trị làm lợi); thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động… (có 

trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
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2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong 

trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

- Việc hưởng ứng, tổ chức triển khai các phong trào thi đua của tỉnh Quảng 

Ninh. Những gương điển hình tiên tiến của đơn vị. 

- Đối với những đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực phong trào thi đua 

thì phải đánh giá kết quả triển khai phong trào đó, kết quả cụ thể trong năm như 

thế nào. 

- Những biện pháp, nguyên nhân đạt được thành tích. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên…; hoạt động xã hội, từ thiện... 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể:Nêu vai trò, kết quả hoạt 

động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc 

quyết định công nhận). 

5. Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm 

Năm 
Đánh giá, xếp loại chất 

lượng hằng năm 

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận, cơ quan ban hành Quyết định 

... Hoàn thành xuất sắc Quyết định số..... 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

…  
Tập thể lao động 

xuất sắc  

Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng  năm của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc….  

… ……….  …………………………………………………..  

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức  

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

…  Bằng khen  
Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng  năm 

của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc….   

… ……….  ………………………………………………….  

  Năm …, với những thành tích đã đạt được, cơ quan, đơn vị….. được công 

nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Kính đề nghị Hội đồng thi đua, Khen thưởng các cấp xét, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng…. ./. 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký, đóng dấu) 
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         (Mẫu 02) 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA/PHÒNG/TRUNG TÂM… 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ….., ngày …. tháng …. năm … 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH 

(HOẶC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH) 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ........................ 

- Sinh ngày, tháng, năm: .................................................... Giới tính:…… 

- Quê quán:................................................................................................... 

- Trú quán: ................................................................................................... 

- Đơn vị công tác: ........................................................................................ 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): .................................................. 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ............................................................. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ................................................. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (đối với đề nghị công nhận danh hiệu 

CSTĐ cấp tỉnh, báo cáo thành tích là 03 năm liên tục, đối với bằng khen là 02 

năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt được của cá nhân: 

2.1. Sơ lược về thành tích của đơn vị (Dành cho lãnh đạo, quản lý) 

2.2. Thành tích của cá nhân:  

2.2.1. Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao:chất 

lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ (đối với lãnh đạo đánh giá về quản lý; các 

biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý…) 

+ Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị trong quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác 

tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương… 

+ Đối với các khoa đào tạo: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng 

số học sinh, kết quả học tập, số đề tài nghiên cứu cá nhân đã thực hiện, thành 

tích của cá nhân đã đạt được trong công tác đào tạo…. 
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+ Đối với các phòng, trung tâm: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa 

học … (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

2.2.2. Những sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng mang lại 

hiệu quả phạm vi cấp cơ sở: 

(1) Sáng kiến hoặc giải pháp: Tên sáng kiến…., được cộng nhận tại Quyết 

định số…    ngày…. tháng… năm…. của (cơ quan ban hành) 

* Tóm tắt nội dung, hiệu quả sáng kiến mang lại: 

(2) Sáng kiến hoặc giải pháp: Tên sáng kiến…., được cộng nhận tại Quyết 

định số…    ngày…. tháng… năm…. của (cơ quan ban hành) 

* Tóm tắt nội dung, hiệu quả sáng kiến mang lại: 

(Đối với đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, tóm tắt 03 sáng kiến 

được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở công nhận, trong đó có sáng kiến được hoặc 

đang đề nghị Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận). 

2.3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên 

2.4. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn 

thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện... 

2.5. Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. 

Năm 
Đánh giá, xếp loại chất 

lượng hằng năm 

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận, cơ quan ban hành Quyết định 

... Hoàn thành xuất sắc Quyết định số..... 

... Hoàn thành xuất sắc Quyết định số..... 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

…  Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Quyết định số   /QĐ-….ngày   tháng  năm của …. 

(cơ quan ban hành) 

… ……….  …………………………………………………..  

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

… Bằng khen 

Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng  năm của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc (trích yếu thành 

tích được khen thưởng) 
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… ……….  …………………………………………………..  

Kính đề nghị Hội đồng thi đua, Khen thưởng các cấp xét, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng…. ./. 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 
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         (Mẫu 03) 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA/PHÒNG/TRUNG TÂM… 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ….., ngày …. tháng …. năm … 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(HOẶC HUÂN CHƯƠNG…) 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ........................ 

- Sinh ngày, tháng, năm: .................................................... Giới tính:…… 

- Quê quán:................................................................................................... 

- Trú quán: ................................................................................................... 

- Đơn vị công tác: ........................................................................................ 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): .................................................. 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ............................................................. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ................................................. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt được của cá nhân (từ năm ... đến năm...- báo cáo 

thành tích tối thiểu là 05 năm trở lên tính từ khi nhận được Bằng khen về 

thành tích công tác năm của UBND tỉnh Quảng Ninh hoặc Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ) 

2.1. Sơ lược về thành tích của đơn vị (Dành cho lãnh đạo quản lý) 

2.2. Thành tích của cá nhân:  

2.2.1. Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao:chất 

lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ (đối với lãnh đạo đánh giá về quản lý; các 

biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý…) 

+ Lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong quản lý nhà nước thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển 

đơn vị, nhà trường, ngành và các lĩnh vực liên quan… 

+ Đối với các khoa đào tạo: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng 

số học sinh, kết quả học tập, số đề tài nghiên cứu,... 

+ Đối với các phòng, trung tâm: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa 
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học (giá trị làm lợi); thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đối với 

cán bộ quản lý…(có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền). 

2.2.2. Những sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng mang lại 

hiệu quả phạm vi cấp cơ sở: 

(1) Sáng kiến hoặc giải pháp: Tên sáng kiến…., được cộng nhận tại Quyết 

định số…    ngày…. tháng… năm…. của (cơ quan ban hành) 

* Tóm tắt nội dung, hiệu quả sáng kiến mang lại: 

(2) Sáng kiến hoặc giải pháp: Tên sáng kiến…., được cộng nhận tại Quyết 

định số…    ngày…. tháng… năm…. của (cơ quan ban hành) 

* Tóm tắt nội dung, hiệu quả sáng kiến mang lại: 

(3) Sáng kiến hoặc giải pháp: Tên sáng kiến…., được cộng nhận tại Quyết 

định số…    ngày…. tháng… năm…. của (cơ quan ban hành) 

* Tóm tắt nội dung, hiệu quả sáng kiến mang lại: 

(4) Sáng kiến hoặc giải pháp: Tên sáng kiến…., được cộng nhận tại Quyết 

định số…    ngày…. tháng… năm…. của (cơ quan ban hành) 

* Tóm tắt nội dung, hiệu quả sáng kiến mang lại: 

(5) Sáng kiến hoặc giải pháp: Tên sáng kiến…., được cộng nhận tại Quyết 

định số…    ngày…. tháng… năm…. của (cơ quan ban hành) 

* Tóm tắt nội dung, hiệu quả sáng kiến mang lại: 

(Đối với đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba, tóm tắt 02 

sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận; Huân chương Lao động 

Hạng Nhì, tóm tắt 03 sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận; 

Huân chương Lao động Hạng Nhất, tóm tắt 04 sáng kiến được Hội đồng Sáng 

kiến cấp tỉnh công nhận … ). 

2.3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên 

2.4. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn 

thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện..) 

2.5. Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm 

Năm 
Đánh giá, xếp loại chất lượng 

hằng năm 

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định 

công nhận, cơ quan ban hành Quyết 

định 

... Hoàn thành xuất sắc Quyết định số..... 

... ……… Quyết định số..... 
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III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

… Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh  
Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng  năm 

của UBND tỉnh Quảng Ninh  

… ….. …………………………………………………. 

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

….  Bằng khen 

Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng  năm của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ( trích yếu thành 

tích được khen thưởng…. ) 

… ………. …………………………………………………..  

  Với những thành tích đã đạt được từ năm … đến năm …., bản thân luôn 

được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kính đề nghị Hội đồng thi đua, 

Khen thưởng các cấp xét, trình Thủ tướng Chính phủ (Chủ tịch nước) tặng…. ./. 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 
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