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QOYẺTĐINH
về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưửng 

của Bộ Khoa học và Công nghê

Bộ TRƯỞNG
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Càn cứ Nghi định số 95/20 J7/ND-CP ngày 16/8/2017 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; .. ............ . .............  . . — .......  ... ... - .. .

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chỉnh phù quv định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy 
định thi hành một số đièu của Nghi định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua, khen thưởng của 
Bộ Khoa học và Công nghệ,

Điều 2» Quyết định nảy có hiệu ỉ ực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 25 i 8/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghê về viêc ban hành Quy chế thi đua, khen thường của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. í

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành viên Hội 
đồng Thi dua, Khen thưởng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này J.Ặ

Nơi nhân;

QUYẾT ĐỊNH;

- Như Điểu 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Thành viên HĐTĐKT Bộ;
- Lưu: VT, TĐKT.

Chu Ngọc Anh



QUY CHẺ
Till đua, khen thưởng của Bô Khoa hoc và Công nghê 

Ban hành kèm theo Quyết định sổ: 08 /QĐ-BKH CN ngày 02 /  01 /2018  
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHONG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh........... “ è

Quy chế này quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Khoa học và 
Công nghệ bao gồm: nguyên tắc khen thưởng; Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn xét 
tặng các danh hiệu thỉ đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng; ừình tự, thẩm 
quyền và hồ sơ đề nghị xét, tặng; Hội đồng sáng kiến và quỹ thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dung
Cun bộ, còng chức, viên chức và người lao động trong bièn ehể và hơp 

đồng tao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là cá nhân) 
và tập the CHC đonu VI thuộc Bộ.

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng
Nguyên tấc khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị 

định số 9! /2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi 
hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (sau đây viết tắt là Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP) và các nguyên tắc sau:

1 Đốì vơi vá ỉihátỉ, trong một năm chỉ được đề nghị xét tặng Bằng khen 
của Bộ trưởng hoặc Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (trừ khen thưởng đột 
xuất).

2. Đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, khi xét khen thưởng 
thường xuyên sè càn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

3. Đố! VỜ! Thử trường, Thu trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các cán bộ 
thuộc diện quan lý trực tiẽp của Bộ trưởng do HÔI đồng Thi đua, Khen thưởng 
Bộ (sau đây viết tắt là Hội đồng TĐKT Bộ) xem xét theo đề nghị của Thường 
trực Hội đồng TĐKT Bộ và nhận xét đánh giá của Lãnh đạo Bộ.

Đổi tượng xét khen thưởng quy định tại Khoản này không tính vào tỷ lệ 
(%) của các đơn vị đề nghị xét khen thưởng.

4. Tập thể được xem xét, đề nghị từ danh hiệu tập thể Lao dộng xuất sắc 
trứ lên và cá nhân được đề nghị xét, công nhận từ danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ



sứ írơ lèn phải dược công nhận hoàn thành xuất săc nhiệm vụ. Tiêu chuẩn đánh 
giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân được thực hiện theo 
Quy chế đánh giá và phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức của Bộ 
Khoa hoe va Cong nghê:

a) 1 y lê tập thè hoàn thành xuất sâc nhiệm vu dề nghi khen thưởng được 
lựa chọn trong sổ tập thể được phân loại, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
và không vượt quá 70% tổng số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể ỉao động tiên
tiến55 của đơn vị.

b) Tỷ lệ cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng dược 
lựa chọn trong số cá nhân được phân loại, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ và không vượt quá 30% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” 
của đơn vị.

5. Một hỉnh thức khen thướng có thể được tặng nhiều lần cho một đổ ì 
tượng VỚI các ilìành tích khác nhau. Không tặng nhiều hình thức khen thướng 
cho một thành tích dạt dược.

{>. Cán cư vào tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 
Hội đong TĐKT Bộ trình Bộ trướng quyết định sổ tượng Cờ thi dua của Bộ và 
Bằng khen của Bộ trưởng.

Điều 4. Hình thức, trách nhiêm trong tổ chửc thi đua
1. Hỉnh thức tổ chức thi đua được thực hiên theo quy định tại Điều 4 Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP.
2. ì 'rách nhiệm trong tố chức thi đua
a! Bộ tiương phát động vá chỉ đạo phong trảo thi đua trên mọi lĩnh vực do 

Bộ quán lý, HỘI đồng TĐKT Bộ cò trách nhiêm tham mưu giúp Bộ trương các 
nội dung thi đua và tổ chức phong trào thi đua;

b) Khối trưởng Khối thi đua phát động và tổ chức triển khai các phong
trào thí đua trong Khối;

c) Thù trương các đơn vị trực thuộc Bộ phát đòng và chị dạo phong trào 
thi đua trong đơn vị do minh quân !y.

Điều 5. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua
L Cá nhàn được tuyến dụng, bổ nhiệm vào ngạch còng chức, hang vì en 

chức; người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở 
lèn vò phái cố tbừi gian làm việc từ j 0 tháng trở lên trong năm xét khen thưởng.

2. Cả ntiàn co hành động dùng cảm cưu người, cứu tài sản dẫn đến bi 
thương tích eầo điều trị, diều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế thì thời gian 
điều trị, điều dưỡng được tính đế xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.



3. Cá nhản, được cứ tham gia dào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưoi 01 năm, 
oỉìtáp hành rốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được 
tính vào thời gian còng tác tại cơ quan, đưn vị để được bình xet danh hiệu “Lao 
động tiên tiến”. Trường họp cá nhân được cử tham gia đào tao, bồi điíởĩig rủ 01 
nàm trớ lên, chắp hành tôi quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học 
tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

4. Cá nhân nghỉ thai sản, thời gian nghỉ thai sán theo quy đinh đươc tinh 
dê bình xel danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

5. Cả nhân chuyển công tác, cơ quan, tô chức, đơn vi mời cỏ trách nhiệm 
xem xét, binh bầu danh hiệu '"Lao động tièn tiến”, trường họp co thời gian công 
tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiển nhận xét của cơ quan cũ.

6. (. ‘á nhan được điều động, biệt phải đến cơ quan, đơn vị khác trong một 
rhừi gian nhất định., việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ 
quan, đơn vị, điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của cơ 
eman. đơn VI tièp nhận ca nhàn đưọc điồu động biệt phải).

7. Cá nhân được cử đi làm đại diện khoa học và công nghệ, ờ nước ngoài 
theo Đề án 1136 được xét, tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 
í rén cơ sơ ý kiản nhàn xel hoặc xác nhận của trưởng cơ quan đại diện của Việt 
Nam tại các nước sở tại và ý kiến của Ban Quản ìý Đẻ án ì ỉ 36

8. Cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc trong 
nătn trớ lêu; bì kv luât lừ hình thức khiên trách trở lên không được xét tặng danh 
hiệu “Lao động tiên tiến”.

6. lap thè co thời gian chinh thức hoạt động lư 10 íhárig trơ lên Pong năm 
xe! thiròng được bình xét danh hiệu thi đua.

Chương II 
DANH HIỆU THI ĐUA

VÀ TIẾU CHI)AN XÉT TẠNG CÁC DANH HIỆU THĨ DUA

Mục 1
DANH HIỆU THI ĐUA

Diều 6„ Các danh hiệu thi đua
ỉ . Danh hiệu thi đua đối với cá nhân, bao gồm:
a) Lao động tiên tiến;
bì Chiến sĩ thi đua cơ sớ;
c) Chiến sĩ thi đua cấp Bò,
d) Chiến sĩ thi đua toàn quốc.



2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể, bao gồm:
a) Tập thể lao động tiên tiến;
b) lập thể lao động xuất sắc;
c) Cờ thi đua của Bộ;
i) Cir 'hi đua cua Chính phủ.

Mục 2
TIÊU CBliẢIN XÉT TẢNG CÁC ĐANH HIỆU TOI W A

Điều 7. Danh hiệu “Lao đông tiên tiến”
Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét một ỉần/năm vào dịp tống kết năm 

công tác cùa đ ítii VỊ.

__  Cá nhân được xei íàng danb hiẻu “Lao động tiêu tiến” là cá nhân được
đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 8. Danh hỉêu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sờ” xét một lần/năm vào dịp tổng kết năm 

còng tác cúa d «ra  VỊ.

Cá nhản được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ỉà cá nhân được 
công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có sáng kiến được Thủ trưởng đơn vị 
công nhận;

ỉ i  iệ danh hièu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” căn cư kêt quả đạt được hàng 
năm của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bô quy định cho phù họp với 
đặc thù của đơn vị, nhưng không vượt quá 50% tổng số cá nhân được công nhận 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 9„ Danh Mêu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cẩp Bộ” được xét tặng hảng năm cho cả nhẳĩi 

đạt eac tiièu chuẩn sau đây:
1. Là ca nhàn có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sô cả nhân cò 3 lần 

liên tục dạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
2. Có sáng kiến hoặc tham gia đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp Bộ 

hở lên được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công nhặn (trên co sở được 
HÔI đồng sảng kiến cấp Bộ xác nhận việc áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu 
quá và phạm vt ánh mrỏng cúa sáng kiến hoặc đề tài, đề án).

Điều 10. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”
Danh hicii “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng hàng năm cho cá 

nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
L Là cá nhản có thành tích tiêu biếu xuất sằc được lựa chọn trong số cá



nhãn có hai lấn liên tục đạt danh hiệu “Chiên sĩ thi đua cấp BO”;
2. Có sáng kiên hoặc tham gia đề tài, nghiên cứu khoa hoc co phạm vi anh 

hương trong loan quốc và được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao (việc 
công nhặn hiệu quả áp dụng và phạn ỉ vi ảnh hưởng của sáng kién, đề tài nghiên 
cứu khoa hoc do Bó trưong Bộ Khoa học và Công tighẻ xem xét, công nhận). 

Điều 11. Danh Mêu ‘T âp  thể lao động tiên tiến”
Danh lìièu “Tập thể lao động tiên tiến” xét một lần/năm vào dịp tổng kết 

năm công tác và được xét tặng cho tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong số các 
tập thể hoàn thành nhiệm vụ đạt cảc tiêu chuẩn sau đây:

J Được đánh giá, phân loại hoan thành tòl nhiệm vụ;
2. Tham gia đầy đu các phong trào thi đua.
Diều 12. Danh hiêu “Tập thể lao động xuất sắc”
Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” xét một lần/năm vào dịp tông kêí 

năm công tác và được xet tặng cho tập thồ (trưc thuộc Bò và cãp 2 !rực thuộc 
cav dơn VỊ trực thuộc Bộ) tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ “Tập thể 
lao động xuất sắc” được lựa chọn không quá 80% tổng số tập tile du ực công 
nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

Tập thể được xét tạng danh biêu “lap  thể tao dộng xuàt sắc” phải đạt các 
tiêu chuẩn sau:

ỉ. Được công ohạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
2. Có sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các 

nghĩa vụ đối với Nhà nước;
3 Cỏ ít nil át 70% cá nhàu dạt đanlì hiêu Lao động tiến tiến;
4, Có Cđ nháII đạt danh hiệu “Chiến s'ì thi đua cơ sở”;
5. Có phong trào thi đua thiễt thực, hiệu quả.
Điều 13. Danh Mệu “Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghi’”
I. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ” itươo XÓI. tặng 

hàng năm cho tập thế đạt các tiêu chuẩn sau:
aì Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong sô những tập thể đạt danh hiệu “Tập 

thể lao động xuất sắc”;
b) Có nhân tố mói, mô hỉnh mới dế các đơn vị trong Bộ học cap;
e) Được Khỏi thi đua bình chọn, suy tôn vào dịp tổng kèt Khôi thi đua hàng

năm.
Danh hiệu “Cờ du dua cua Bộ Khoa học vả Công nghệ” đưọe xct, tàng 

cho tập thể thuộc dơn VỊ trực íhuộc Bộ (không bình xét qua Khối thi dua), đạí.



các tiêu chuẩn sau:
a) Đạt daub hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;
b) Có tập thế hoặc cá nhân điển hỉnh tiên tiến để các đơn vị khác học tập;
cì Đạt 100% số phiếu của Hội đồng TĐKT của đơn vị trực thuộc Bộ và

đạt 90% số phiên í rở lên cúa Hội đồng TĐKT Bộ thông qua.
Chinmg iầl

HÌNH TPĨƯC VÀ TIÊU CHU AN KHEN THƯỞNG
Điều 14. Hìsib thức, tiêu chuẩn khen thưởng cấp Nhà nước
Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng cấp Nhà nước được thực hiện theo quy 

định, của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
Điều 15» Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng củạ Bộ Khoa hoc và Công

nghê
1 Bằng khen của Bộ trưởng tìộ Khoa học và Công nghệ được xét tặng 

ibưòug xuyên hàng nàra cho cá nhâu gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn 
sau:

a) Được công nhận hoàn ihànli xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục, trong 
thời gian đỏ co hai sáng kiến được công nhân và áp dụng trong đơn Ví hoặc lập 
được nhiều thành tích Long thực hiện nhĩèm vu cò phạm vi ảnh. hưởng trong toàn 
đơn vị đổi vói cá nhân là người lao động trực tiếp;

b) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thỉ đua của Bộ;
eì Lập í hành lích xuất sắt' Iroug việc thực hiện nhiêm vu hoặc thành tích 

đột xuât có phani vi ảnh hưởng trong lừng lình vực thuộc Bộ (thành tích đạt 
được ngoài chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch cá nhân phải đảm nhận).

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được xét tặng 
thường xuyên hàng năm cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đại một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục, triển 
khai tốt các phong trào thì đua;

b) Cỏ thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua của Bộ;
c) Lập thành tích xuất sắc ừong việc thưc luện nhiệm vụ hoặc thành tích 

đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc Bộ (thành tích đạt 
được ngoài chương trinh, nhiệm vụ, kế hoạch tập thế phải đam nhận).

Bằng khen của Bô trướng Bộ Khoa hoc và Còng nghệ đu oe xéh rạng 
cho tập thể, cá nhản co quá trình đống góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 
khoa học và công nghệ và nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống cúa đơn vị.



4. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” được xét tặng 
theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 
công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

5. Các trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng xem xét, quyết định trền cơ sở đề 
xuất của Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ.

Chương IV
TRÌMÌ T ự, THÁM QUYÊN VÀ HÔ s ơ  ĐE NGHỊ XÉT, 1’ẠNG

Điêu 16, Trình tư
9

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quy định tiêu chí xét khen thưởng 
theo thấm quyền đối vơi cac đơn vị trực thuộc căn cứ quy định của Quy chế này.

2. Việc xem xét, đánh giá thống nhất các danh hiệu thi đua và mức khen
thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc đơn VỊ do Hội đồng TĐKT các cấp xem xét, 
dè nghị; Hội đồng TĐKT của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập. 
Thu trương đơn vi là Chủ tịch Hội đồng, căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, 
Thu hưởng đơn vi quy đinh thành phần và số lương thành viên Hôi đồng.

2. Điều 1 7, Thẩm quyền.
1. 'Thủ trướng các đơn vị tĩực thuộc Bộ
Càn cừ dề nghi của Hội đồng TĐKT, Thủ trương đơn VI trực thuộc Bộ 

quyết định: Công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các danh hiệu: “Lao động 
tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đối 
VƠI các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị.

2.. Thứ trưởng ~ Phó Chủ tịch Hội đồng.
Cân cứ dề nghị cùa Hội đồng TĐKT Bộ, Thử trưởng - Phó Chủ tịch HÔI. 

C . ûyểi đinh:
a) Cong nhận lặp thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; danh lùệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” đối với các đơn vị trực thuộc Bộ;
b) Cõng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các danh hiệu “Lao động 

tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Tập thể ỉao động tiên tiến” đổi 
VỚI cac tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Bộ và các đơn vị không cỏ tài khoản 
con dấu.

3. Bộ trương Bộ Khoa học và Công Qghệ
Càn cử đô nghị của Hội đồng TĐKT Bộ, Bô trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghé qtivêl dinh.
a) Cống nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với. các Thứ trương. Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ,
bì Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với các Thứ trưởng, Thủ trưởng



cac đ(m Vị trực thuộc Bộ;
cì Danh hièu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”;
d) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;
đ) Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ -Khoa học và Công nghệ”;
e) Băng khen của Bô trưởng;
g) Kỷ niệm chương “Vi sư nghiệp khoa học và công nghệ”,
4. Trinh khen thưởng Nhà nước
Căn cứ đề nghị của Hội đồng TĐKT Bộ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ xem xét, trình câp có thấm quyền quyết định các hỉnh thức khen thưởng 
cúa Nhà nước theo quy đinh, cu thể:

ạ). Huân chương Độc lập trở lên cho các tập thể: Tổng _cục và tương 
đương; các Cục va Viện cỏ hề dày truyền thống, liên tục hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vu có điển hình tiên tiến tiêu biểu;

b) Huân chương Lao động cho các tập thể: Cục, Vụ, Viện vả tương tương 
trở lên;

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể từ cấp phòng và 
tương đương trở lên;

đ) Trình Thủ tưởng Chính phù tặng Cờ tiu đua của cho các tập thể được 
các Khối thi đua bình chọn, suy tôn và Hội đồng TĐKT Bộ thông qua;

đ) Trỉnh khen thưởng đột xuất; cá nhân có thành tích và quá trình cổng 
hiên được thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng,

Cúc trường hợp đặc biệt, căn cử ý kiến dề xuất của Hội đồng TĐKT Bồ, 
Bộ trưởng sẽ xem xét quyết định.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng
1. Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng hàng năm, hồ sơ gồm có:
a) Vàn bản dê nghị khen thưởng của Thủ trưởng đon vi (Mầu 5 ban hành

kèm theo Quy chế này) kèm danh sách:
Cá nhân, lập thể dược đề nghị khen thưởng cap Bộ;

- Danh mục sáng kiến đối với các cá nhân được đề nghị, xét danh hiệu 
“Chiẻn sỷ thi dua cấp Bộ”;

“ Bảng tóm tắt nội dung sáng kiến của ì  hú trưởng đơn VỊ đổi với các ca 
nhân được đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng (Mầu 8 ban hành kèm 
theo Quy ché nảv );

- Trích ngang thành tích đối với cá nhân, tập thể được dề nghi hỉnh khen 
thưởng Nhà nước (nếu có).

bì Biên bản họp HỘI đồng Thi đua - Khen thưởng cùa các đơn vị trực



thuộc Bộ do Thủ trường đơn VỊ ký  tên, đóng dấu (Mau 6 ban hành k èm  theo Quỵ 
chế này);

c) Biên bán họp Hội đồng sáng kiến kèm bảng tóm tắt nội dung sáng kiến 
của cá nhân (Mầu 7 ban hành kèm theo Quy chế này);

d) Quyết địnli công nhận sáng kiến (Mầu 9 ban hành kèm theo Quy chế
này  ì;

đ) Quyéỉ dinh công nhạn hoàn thành xuất sác nhiệm vu; các danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” cho tập thế và cá nhản thuộc đưiL 
vị;

e) Báo cáo thành tích của cá nhân (bao gồm cả Thủ trưởng đơn vị), tập thể 
có xảc nhân, ký tẻn đóng dấu (nếu có) của Thủ trưởng đơn vị (Mầu 1 và Mầu 2 
ban hành kèm theo Quy chế này)

2. Đố! vỡi các trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất, hồ sơ gồm CÓI

a) Văn bản đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị (nêu rõ mức độ, 
phạm vi ảnh hưởng của thành tích đã lập được);

b) Bản tóm tắt thành tích của cá nhãn, tập thể đề nghị khen thưởng có xác 
nhận, ký tên đóng dấu (nếu có) của Thủ trưởng đơn vị (Mầu 4 ban hành kèm 
theo Ọuy chế nàvV

Điều 19. Thòi gian xét khen thưởng và thông báo kết quả
!, Cac dem VI trực thuộc Bô gửi vàn bản kèm hỗ so đè nghi khen thướng 

hàng năm về Hội đồng TĐKT Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thường) trước ngày 
31/12 hàng năm.

2. Hội đồng TĐKT Bộ họp xét khen thưởng vào dịp tổng kết cuối năm. Trong 
trường họp đột xuất, Hội đồng có thể họp bất thường để xem xét khen thưởng.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kế từ ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ ký Quyết định khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách 
nhiệm thông báo kết quả khen thưởng tới các đơn vị trực thuộc Bộ.

Chương V
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Điều 20. Thẩm quyền quyết định thành ỉấp và chức năng, nhiêm vụ
Môi đồng sáng kiến các cấp

!. Bộ trướng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng 
sáng kiến cấp Bộ. Thành phần Hội đồng gồm những thành viên có trình độ
chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến hoặc đề tài, đề án 
nghiên cưu khoa học của Bộ.

Hội đồng sáng kiến cấp Bộ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và



Công nghệ xác nhận sáng kiền, đề tài, đề án khoa học được áp dụng vào thực tiễn 
mang iại hiệu quả để ỉàm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” trở 
lên.

2. Thủ trưởng đon vị trực thuộc Bộ quyết định thành ỉập Hội đồng sáng 
kiên cấp cơ sơ, Thảnh phần Hội đồng gồm những thành viên cỏ trình độ chuyên 
mòn về lĩnh vuc có liên quan đến nội dung sáng kiến trong quản lý, tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ của đơn VỊ

Hội đồng sáng kiêu cap cơ sơ co nhiệm vọ: Xác nhận sáng kiến được áp 
dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quá đẻ làm căn cứ dề nghị xét tặng danh hiệu 
chiến sĩ thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy đmli

Đối với Vàn phòng Bộ và các đơn vị không có tài khoản con dấu, việc xác 
nhận sáng kiến lảm căn cứ đề nghị xẻt tậng danh hiệu chiến sĩ thi đua và càc hỉnh 
thức khen thưởng do Hội đồng sáng kiến cấp Bộ xác nhận (thành phần Hội đồng 
do Bò trương quy định).

Điều 2L Phương thức hoạt động, quyền han của Hội đồng sáng kiến 
các cấp

1. HỘI dồng sáng kiến lảm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo 
tuạn 4p thế vá quvết định theo đa số (quá bán). Thành viên trong Hội đồng là 
Aguời CÓ quyèĩi tham gia biêu quyết; hình thức biểu íỊuyếi đo các thành viên Hội 
đông quyết định.

2. Phương thức hoạt động, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng sáng kiến 
cấp Bô thực hiên theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng do Bộ trưởng 
quy dinh.

3. Phương thức hoạt động, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng sáng kiến 
cap cơ sớ do Thù trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quy định.

Chương Vi
QUỸ THĨ ĐUA. KHEN THƯỞNG

Điều 22„ Trách nhiệm và nguyên tắc trích lập quỹ thi đua, khen thưởng
1. Nguồn hỉnh thành, mức trích và việc sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng 

thực hiện theo quy định tại Diều 64, Điều 65 và Điều 66 Nghị định số 
'■>1/2()I7/NĐ-CP.

2. Vụ Thi đua - Khen thướng càn cú kết qua thực hiên quv thỉ dua, khen 
thưởng năm trước; chỉ tiêu đăng kỷ đanh hiệu tíiì đua., cac hình thức khen 
thương và dự kiến eac khoản chi phục vụ công tác thi đua, khen thương nàm ki 
hoạch đề xuất Vụ Kế hoạch - Tài chính để lập dự toán quỹ thí đua, khen thưởng 
hàng năm của Bộ.



3.. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí hàng 
năm cho quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ theo quy định.

4. Căn cứ quy định tại Điều 64, Điểu 65 và Điều 66 Nghị định số 
4 i /20 i 7/NĐ-í 'p, cac đon vị trực thuộc Bộ trích lập, quản iỷ vá sử dụng quỹ thi 
đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định.

V Bộ Khoa học vủ Công nghê khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài Bộ hỗ trợ, đóng góp để bổ sung quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ.

6. Nghiêm cấm việc sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác.
Điều 23. Quản lý và sử dung quỹ thi đua, khen thưởng của Bô
1. Quỳ í hi dua, khen thưởng cua Bộ do Văn phòng Bộ quản ly và được 

dùng để chi:
a) Tổ chức chỉ đạo, triến khai các phong trào thi đua của Bộ:
- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng cấp Bộ;
- Xây dựng, tố chức phát động và triển khai các phong trào thi đua; các 

hoạt động cúa khối thi đua;
- Chi công tac phi cho cán bô đi công íae để thực hiện việc chi đạo, kiêm 

ỉ va, giam sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;
- Tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; tổ chức hội nghị kv kếi giao 

IIƯC Íhí đua,, bội nghi sơ kèi, lồng két, nil kinh nghiêm, tuvén truyền, biểu 
dương, nhổn rộng đtấn hình tièn tiến;

b) Ti ổn thưởng hoặc hiện vật kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Bộ; các đơn vi không cỏ tài 
khoản con dấu và các tặp thể, cá nhân được Bộ trướng khen thưởng đổi với các 
nhiệm vụ đột xuất;

c) Mua khung Bằng khen, in ấn Bằng khen, các ỉoại giắy chúng nhận của 
Bộ, Cờ Thi đua của Bộ và các vật phẩm khác liên quan đèn công tác thi đua, 
khen thưởng.

2. Mức tiền thưởng kèm danh hiệu thi đua, hỉnh thức khen thưởng thực
hiện theo quv định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và Điều 74 của Nghị định sổ 
9K20Ỉ.7/NT7-CP, cụ thể:

a) Trong củng inôt Thờỉ điểm, cùng một thành tích, cùng một đổi tượng 
khen thưởng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác 
nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất;

b) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, 
thời gian để đạt được các danh hiệu thi đua khác nhau thì nhận được tiền thưởng 
của các danh hiệu thi đua;



c) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa 
đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thường của danh hiệu thi đua và 
của hỉnh thức khen thưởng;

d) Trong cùng một hình thức, cùng một mức khen, mức tiền thưởng đối 
vơi tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân.

Đỉều 24 Trong quá trình thực hiện Quy chế nảy, nếu có vướng mắc hoặc 
phát sinh những điểm chưa phù hợp, các cá nhân, tập thể phản ánh về Thường 
trực Hội đồng TĐKT Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, sửa đổi, bố sung kịp thời./.^.

Chương VII 
BĨÈU KHOẢN THI HÀNH

BÔ TRƯỞNG

Chu Ngọc Anh
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(Ban hành kèm theo Quy chế Thỉ đua, Khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ 

tại Quyết định số: 08 /QĐ-BKHCN ngày 02 thảng 01 năm 2018)
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Mau 4 Báo cáo thành tích khen thưởng đột xuất

Mau 5 Công văn đề nghị khen thưởng

Mầu 6 Biên bản hop Hội đỏng Thi đua - Khen thưởng

Mầu 7 Biên bàn họp Hội dồng sáng kiến

Mau 8 Bảng tóm tắt nội dung sáng kiến của cá nhân được đề nghị xét 
tặng Bằng khen của Bộ trưởng

Mau 9 Quyết định công nhận sáng kiến



Mầìể 1

CỘNG BOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VÍỆT NAM 
Đôc lâp - Tự do - Hanh phúc

Hà Nội, ngày... thảng...năm 20....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ KHEN....

(Mau báo cáo áp dụng đối với tập thể)
Tên đơn vị đề nghị 

(ghi đầy đủ, không viết tẳt)

I. Sư ĩiitre đẫc điếm, tình hình:
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm đơn vị
- lorn tắt cơ cảu tổ chức
2. Chừe năng, nhiệm vụ:
Ẫl. Thành tích đat đươc:# •

1. Báo cáo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của. đơn vị. NỘI 
dung báo cáo nêu rõ thành tích đạt được ừong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm 
vụ) cụ thồ về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với năm trước (hoặc so 
với lần khen thưởng trước đây).

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thảnh tích; các phong trào 
thi dua đă triến khai thực hiền.

3. Thực hiện cac nhiệm vụ khàc:
DL Các hình thức đã đươc khen thưởng:

Thủ trưởng ềcm vi cấp trên Thủ trưởng đơn vị
trực tỉểp xác nhận Kỷ, đóng dấu (nếu có)

( kỷ, đóng dấu)
Ghi chú:

- Báo cáo thành tích Oỉ năm đối với Bằng khen của Bộ trưởng; Cờ thi đua của Bộ 
KH&CN; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Tập thể lao động tiên tiến và Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.

- Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng

~ Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã đạt (ghi rõ số quyết 
định, ngày, tháng, năm ký quyết định)



Mẩu 2
CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H à Nội, ngày....... thảng....... năm 20....

BÁO CẢO THÀNH TÍCH 
BÈ NGHỊ KHEN....

(Mau báo cáo áp dụng đối với cá nhân)

lo Sơ iươc lý licit:
“ Họ len:...........  - - ................- ................. - ■ - ........ -
- Sinh ngày, tháng, năm: Nam/Nữ
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ:
II. Thành tích ẩạt được:
!. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
- Nêu rõ kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Nội dung sảng kiến đã được áp dụng và công nhận.
III. Các hình thức đã đươc khen thưởng:

Thủ trưởng đon vi xác nhân, đề nghi Ngưòi báo cáo thành tích
( kỷ, đỏng dấu nểu cỏ) (Kỷ, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đoTi vi cấp trên trực tiếp xác nhân
(Kỷ, đỏng dẩu)

Ghi chú:

- Báo cảo thành tích 01 năm đổi vón Bằng khen của Bộ trưởng, Hoàn thành xuất sac 
nhiệm vụ; Danh hiệu “Chiến s ĩ  thỉ đua cap cơ s ở ” và 03 năm đoi với “Chiển sĩ thì đua cap 
Bộ'”.

- Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng

- Nêu các danh hiệu thỉ đua, các hình thức khen thưởng đã đạt (ghi rõ số quyết định, 
ngày, thảng, năm kỷ quyết định).



CỌNG BOÀ XÀ HỘI CHỦ NGĨĩ Iâ  Việ t  n a m  
Độc lập - Tư do - Hanh phủc

Hà Nội, ngày......thảng......năm 20....

BÁO CẢO KỂT QUẢ SÁNG KIEN 
(Kèm Bảo cảo thành tích của cả nhân)

L Tên sáng kiển
2. Nôi dung sáng kiến
- Nêu rõ hiện trạng, ỷ tưởng (đối với sáng kiến là các Giải pháp)

- Nêu rõ vai trò nếu tham gia đề án, đề tài (là chu nhiệm, thành viên 
chinh) và kết quả (sản phấm) của đề án, đề tài,

3. Muc đích, ý nghĩa của sáng kiến
Nêu rõ mục đích, ý nghĩa, hiệu quả áp dụng sáng kiến.

4. Thòi gian thực hiên
- Nêu rõ thời gian áp dụng sáng kiến
- Thời gian bắt đầu, kết thúc (đôi với Đe ản, dề tài) Thơi gian kêí quà (san 

phẩm) được áp dụng.

Thủ trưởng đơn vị 
xác nhận

(Kỷ tên, đỏng dâu)

Người háo cáo
(Ký ghi rõ họ tên)



TÊN ĐƠN VỊ CỘNG ROÀ XẢ HỘI CHÚ TNGHỈA VIỆT NAM
— Đôc lâp “ Tư do * H ạnh phúc

Hà Nội, ngày....... tháng..... năm 20....

BẨO CẢO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ KHEN....

(về thành tích đột xuất)

Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vu và đơn vỉ đề nghỉ khen thưởng

I. Sơ lươc đăc điểm, tình hìnhm m y

- Đổi VỚI dơn vi ghi so lược cơ cấu tổ chức, tống số cán bộ, công chức và 
viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối vời cá nhân ghi rò: Họ và ten (hí danh), ngày, thang, năm sinh: chức 
vụ, đơn vị công tác...

UL Thành tích đat đươc• •

- Báo cáo nội dung thành tích đột xuất đạt được ngoài chương trình, kế 
hoạch, nhiệm vụ tập thể, cá nhân phải đảm nhận hoặc thành tích đột xuất có 
phạm VJ ảnh hương cùa Bộ.

- Hoặc Báo cáo tóm tắt nội dung thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất (iập 
được ngoài dự kiến, không báo trước).

III. Các hỉnh thức đã đươc khen thưởng

Danh hiệu thỉ đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong năm (ghi rõ id 
quyết định, ngày, thảng, năm kỷ quyết định).

Thủ trưởng đơn vị cấp trên
trực tiểp xác nhân
(K ỷ  tên, đ ón g  dấu)

Thủ trưởng đơn vi
(K ý tên, đỏn g  dấu)



Sù- /
V/v đè (iglụ khen thưởng

Mầu 5
CỘNG HQÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨ4 VỈẸT NAM 

ĐỘC ỉập - Tự do - H anh phức

Hà Nội, ngày....... tháng.. ...năm 20....

Kính gửi: Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ 
(Qua Vụ Thi đua-Khen thưởng)

Thục hiện Công văn sô.,.của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) 
Bộ.. ,vè viêc. . .

Căn cứ đề nghị của Hội đồng TĐKT (đơn vị) ngày.......
A, Đem vì đẫ xét và "công nhận:
1. Đối với tập thể:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: số lượng
■ Danh hiệu Lau động tiên tiến:...
2. Bỏ ỉ VỜI cà nhân.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: số lượng
- Danh hiệu Lao động tiên tiến:...
■' Chiên sĩ thi đua cơ sở:...
B. Đề nghị Hôi đồng TĐKT Bộ xem xét trình Bô trưởng:
1. Danh Mêii thi đua:
1. Tập thể Lao động xuất sắc: sồ lượng
2. Tập thể Lao động tiên tiến: (đối với Văn phòng Bộ và các đơn vị trực 

thuộc Bộ không con tài khoản con dấu)
3. Tập thể/cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: (đổi với Văn phòng Bộ 

và các đơn vị trực thuộc Bộ không con tài khoản con dấu).
4-,. Cờ thi đua của Bộ: ...
5. Chiến sĩ thi đua cơ sớ: (đổi với Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc 

Bộ không con tài khoản con dấu).
6. Chiên si thì đua cap Bộ {kèm danh mục sáng Men):...
It. Hình thức khen thưởng
ì. Bang khen của Bộ trưởng cho: ... tập thề 
2. Bằng khen của Bộ trưởng cho: ...cá nhân 
III. Trình .khen thưởng Nhà nước (danh sách kèm theo) gồm:
1. Huân chương Lao động:...
2. Bằng khen của Thủ tướng:...
3 Cờ ỉhĩ đua cúa Chính phú:...
Hồ sơ được gửi kèm Công văn gồm:.,.

THÚ TRƯỞNG ĐƠN Vị 
Kỷ, đóng dâu)



TÊN ĐƠN VI 
HỘI ĐỒNG SÁNG M ÈN

Mẩu 7
CÓNG HOẢ XA HỘI CHU NGHĨA V1ẸT NAM 

Đôc ĩập - Tư đo - H anh phúc

H à Nội, ngày....... thảng.. ...năm 20....

_ BIÊN BẢN
HỌP H ộ i ĐÒNG SÁNG H Ể N

Cấp CO' sô

Ngày,. Tháng.. .năm..., tại... Hội đồng sáng kiến tổ chức cuộc họp Hội 
đồng để xác nhận sảng kiền dược áp dụng vào thực tiễn...

L Thàíili phần dư họp: -..................•......... ••
1. Họ và tên...... chức danh...... chủ trì
2. Họ và tên..... .chức danh..................
3 Họ vả lên...... chức danh........ .........

ÌJL NÔI dung:

ÍÍL Kết luân:
Hội đồng xac nhậu (số lượng sáng kiến) đã được áp dụng và mang iạĩ 

hiệu quả tại...

Hội đồng đề nghị Thủ trưởng đơn vị công nhận để làm căn cứ cho Hội 
đồng Thi đua-Khen thưởng xét, công nhận danh hiệu thi đua và hỉnh thức khen 
thưởng cho các cá nhân (kèm theo danh sách và tóm tắt nội dung các sáng kiến).

Cuộc họp kết thúc...

THU KÝ HỘI ĐÒNG 
( k ỷ  tên, ghi họ và tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
Kỷ tên, ghi họ và tên, chức dank)



BANG TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN 
c ủ i C4C CÁ NHÂN Bược BE NGHỊ XÉT TẬNG BẰNG KHEN

(Kèm theo Cóng văn số ngày tháng năm của...)

T I Ho và tên Chức, vu, 
đơn vi công tác

Tên  ̂ 1 
sáng kiến 

(1)

H»ện trang 

(2)

Ỷ tưởng 

(3)

Miêu quả j
ị

(4)

V altrõ  

(5)

Kết quả 

(6)

Ghi chú:
- (ỉ) Tên của sáng kiến
- (2): (3); (4) Đổi vời sáng tỉển là giải pháp
- (5) Làm rõ vai trò tham gia Đế án. đề tài là chủ nhiệm, thành viên chính.
-  (6) Nêu nội dung sảng kiến đổi với sáng kiến là các giải pháp hoặc tên văn bản được ban hành hoặc tên đề án, đề

tài và ngày tháng năm của biên bản họp Hội đổng nghiêm thu kết quả.
Thủ trưởng đơn vi xác nhân

( kỷ, đỏng dấu)



TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------— Đôc ỉâp - Tư do - Hanh phức

Số /... - L- :------- :---------- -----—
Hà Nôi, ngày......................tháng.. ...năm 20....

QUYÈT ĐỊNH
về việc xác ỉìtiận sáng kiến là giải pháp ... 

đưcĩc áp dung năm 201...

r a ủ  TRƯỞNG 
ĐƠN VỊ

Căn cứ.. .quy định chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị;
Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 

. ../ỌĐ-BKHCN ngay / /201.. .của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số ngày / /201... của đơn vị về việc thành lập 

Hội đồng sáng kiến;
Theo đề nghị của Hội đồng sáng kiến,

ỌĨĨYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Xác nhận (sổ lượng) sáng kiến ỉà các giải pháp ... năm 201... cùa 

các ca nhân (Danh sách kèm theo) đã được áp dụng.
Điều 2 Cá nhân có giải phap... tại Điều 1 được xem xét, đề nghi công 

nhặn Danh ínộu chiến sỹ thi cư sở và dồ nghi hình thức khen thưởng theo quy 
định.

Điều 3 Quvết định có hiệu lực kể từ ngày kỷ.
... có nhân co lên trong Danh sách nêu tại Điêu 1 và Thủ trưởng đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

ÍHỦ TRUỬNGBON V|
r *

Kỷ, đỏng dâu)


