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QUY TRÌNH
XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC

Mã hiệu:
QT.07/TC-HC
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 26/11/2015
Trang: 3/5

1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này quy định các bước đánh giá, xét thi đua khen thưởng trong quá
trình công tác của cá nhân, tập thể trong năm học...
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Áp dụng đối với cán bộ, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ do Hiệu trưởng
trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp quản lý.
- Áp dụng đối với cán bộ, viên chức thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Công
nghiệp
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
- Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003, sửa đổi bổ sung luật thi đua khen
thưởng ngày 14/6/2015, sửa đổi bổ sung luật thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013.
- Nghị đinh số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của chính phủ
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012
- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của chính phủ quy định chi tiết
về luật sửa đổi bổ sung, một số điều của luật thi đua khen thưởng.
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của bộ nội vụ hướng dẫn thi
hành môt số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐCP và
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP
4- TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA
4.1. Từ viết tắt:
- QMS

: Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System),

- BM

: Biểu mẫu,

- TC-HC

: Tổ chức - Hành chính,

- TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam,

- TĐKT

: Thi đua khen thưởng

- LĐTT

: Lao động tiên tiến

- CSTĐSC

: Chiến sỹ thi đua cơ sở

- TTLĐTT

: Tập thể lao động tiên tiến

TTLĐTTXS : Tập thể lao động xuất sắc
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5- NỘI DUNG
5.1. Qui trình xét thi đua khen thưởng
5.1.1. Lưu đồ:
STT

Lưu đồ

1

Đăng ký thi đua

2

Tổng kết công tác thi
đua cuối năm học

3

4

Trao thưởng

Lưu hồ sơ

Chị trách nhiệm
Thực hiện Phối hợp
Hội đồng
TĐKT,
Phòng
TC- HC
Hội đồng
TĐKT,
Phòng
TC- HC

Biểu mẫu

Các đơn vị

BM.01QT.07/TC-HC
BM.02QT.07/TC-HC

Các đơn vị

BM.03QT.07/TC-HC
BM.04QT.07/TC-HC

Lãnh đạo
Nhà
trường
Phòng
TC- HC

5.1.2. Diễn giải
Bước 1: Đăng ký thi đua
- Căn cứ vào chương trình phát động thi đua năm học hàng năm, Căn cứ luật
TĐKT và các văn bản hướng dẫn liên quan
- Tháng 9 hàng năm các đơn vị gửi mẫu đăng ký TĐKT cá nhân, mẫu đăng ký
TĐKT tập thể
Bước 2: Tổng kết xét Thi đua khen thưởng
Thời gian cuối năm học vào tháng 8 hàng năm Hội đồng TĐKT ban hành các
hướng dẫn tổng kết TĐKT căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương và các văn bản liên
quan đến Luật TĐKT.
- Các đơn vị tổ chức tổng kết xét đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể và
gửi lên Hội đồng TĐKT nhà trường.
- Hội đồng TĐKT nhà trường xét, lập Hồ sơ trình Bộ đối với các trường hợp đề
nghị cấp trên khen thưởng(kèm theo mẫu)
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+ Mẫu báo cáo thành tích cá nhân
+ Mẫu báo cáo thành tích tập thể
Bước 3: Trao thưởng
- Căn cứ kết quả xét TĐKT năm học, theo phân cấp Nhà trường tặng thưởng đối
với các danh hiệu LĐTT, CSTĐCS, TTLĐTT, TTLĐXS và các giấy khên khác (nếu
có)
- Căn cứ kết quả kết quả xét TĐKT của cấp trên (Có quyết định) nhà trường
trao thưởng theo quy định.
Bước 4: Lưu hồ sơ
Toàn bộ Hồ sơ, Quyết định, bằng khen được Phòng TC -HC lưu trữ theo quy
định của pháp luật hiện hành.
6. LƯU TRỮ
Hình thức

Tên hồ sơ

Nơi lưu

1

Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Phòng TC-HC

Cặp 3 dây

Không thời hạn

2

Quyết định, bằng khen

Nt

Cặp 3 dây

Không thời hạn

STT

Thời gian lưu

lưu

7. BIỂU MẪU
STT

Mã số

Tên biểu mẫu

1

BM.01-QT.07/TC-HC

Đăng ký Danh hiệu thi đua tập thể

2

BM.02-QT.07/TC-HC

Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân

3

BM.03-QT.07/TC-HC

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể

4

BM.04-QT.07/TC-HC

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân

