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V/v triển khai chủ đề thi đua và huứng dẫn 
khen thưởng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập 

Bộ Khoa học và Công nghệ

Hà Nội, ngày £ 0 thảng 3 năm 2019

Kính g ử i: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 
2019, đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ yêu cầu Thủ trưởng 
các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo đơn vị triển khai chủ đề thi đua “đổi mới, sáng 
tạo đưa nhanh khoa học và công nghệ vào cuộc sống ” giai đoạn 2018 - 2020 theo 
nội dung hướng dẫn tại Cõng văn số 1815/BKHCN - TĐKT ngày 15/6/2018 của 
Bộ và triển khai:

I. Báo cáo kết quả sơ kết phong trào đợt 1
- Ket quả chỉ đạo, triển khai phong trào;
- Ket quả xây dựng, lựa chọn các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc 

tốt thông qua các phong trào thi đua của đơn vị.
II. Hướng dẫn khen thưởng
1. Đối tượng
1.1. Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác thông 

qua các phong trào thi đua của đơn vị (được triển khai theo quy định khoản 2 Mục 
I Công văn so 1815/BKHCN - TĐKT ngày 15/6/2018).

1.2. Tập thế, cá nhân có thành tích trong công tác đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
theo quy định Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

1.3. Cá nhân có quá trình cống hiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn (theo quy định 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP), đã đến tuổi nghỉ chế độ hoặc đã nghỉ chế độ mà 
chưa được khen thưởng (kể cả trường hợp đã từ trần).

2. Hình thức khen thưởng
2.1. Đối với khen thưởng cấp Bộ
a) Bằng khen của Bộ trưởng.
b) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”.
2.2. Đối với khen thưởng Nhà nước

a) Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến.



b) Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập 
thế và cá nhân có thành tích trong công tác.

3. Thủ tục và thòi gian
3.1. Thủ tục
a) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất trình Bộ trưởng tặng:
- Bằng khen cho các tập thế, cá nhân điến hình tiên tiến;
- Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho cá nhân 

(nam đủ 20 năm và nữ đủ 15 năm công tác).
b) Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ hướng dẫn các đơn vị 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ trưởng trình khen thưởng Nhà nước cho tập thế và cá 
nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ thông qua.

3.2. Thời gian
a) Đối với khen thưởng Nhà nước: Các đơn vị gửi hồ sơ theo thời gian quy 

định của Thường trực Hội đông Thi đua, Khen thưởng Bộ.
b) Đối vói khen thưởng cấp Bộ: Các đơn vị gửi hồ sơ trước ngày 15/5/2019. 
Căn cứ hướng dẫn, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo

đơn vị triển khai thực hiện và gửi báo cáo, đề xuất khen thưởng về Thường trực 
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) theo hướng 
dẫn tại Công văn này./.

Noi nhận: TM.HỘI ĐỒNG
-Như trên; KT. CHỦ TỊCH
- Bộ trưởng (để b/c); - PHỐ CHỦ T ỊCH
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TĐKT.

THỬ TRƯỞNG 
Trần Văn Tùng


