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QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng 

của Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ TRƯỞNG
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính 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 Chính phủ quy 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 điều của Nghị 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,

QUYẾT ĐỊNH:

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 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 2518/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng 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 đua, Khen thưởng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.Ậ

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

Chu Ngọc Anh



QUY CHẾ
Thi đua, khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ 

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

Chương I
N H Ữ N G  Q UY Đ ỊN H  CH U N G

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
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 thi đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng; trình 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 dụng
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong biên chế và hợp 

đồng lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là cá nhân) 
và tập thể các đơn vị thuộc Bộ.

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

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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP) và các nguyên tắc sau:

1. Đối với cá nhân, 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 sẽ căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

3. Đối với Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các cán bộ 
thuộc diện quản lý trực tiếp của Bộ trưởng do Hội 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.

Đối 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 động xuất sắc 
trở lên và cá nhân được đề nghị xét, công nhận từ danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ



sở trở lên phải được công nhận hoàn thành xuất sắc 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 học và Công nghệ:

a) Tỷ lệ tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng được 
lựa chọn trong số 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 lao động tiên 
tiến” của đơn vị.

b) Tỷ lệ cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng được
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 hình thức khen thưởng có thể được tặng nhiều lần cho một đối 
tượng với các thành tích khác nhau. Không tặng nhiều hình thức khen thưởng 
cho một thành tích đạt được.

6. Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 
Hội đồng TĐKT Bộ trình Bộ trưởng quyết định số lượng Cờ thi đua của Bộ và 
Bằng khen của Bộ trưởng.

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

định số 91/2017/NĐ-CP.
2. Trách nhiệm trong tổ chức thi đua
a) Bộ trưởng phát động và chỉ đạo phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực do 

Bộ quản lý. Hội đồng TĐKT Bộ có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng 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 thi đua trong Khối;

c) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phát động và chỉ đạo phong trào 
thi đua trong đơn vị do mình quản lý.

Điều 5. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua
1. Cá nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, hạng viên 

chức; người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở 
lên và phải có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên trong năm xét khen thưởng.

2. Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị 
thương tích cần điều trị, điều 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 nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, 
chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được 
tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao 
động tiên tiến”. Trường họp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 
năm trở lên, chấp hành tốt 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 sản theo quy định được tính 
để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

5. Cả nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm 
xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trường hợp có thời gian công 
tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng ừở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.

6. Cá nhân được điều động, biệt phải đến cơ quan, đơn vị khác trong một 
thời 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 
quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động biệt phái).

7. Cá nhân được cử đi làm đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài 
theo Đe án 1136 được xét, tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 
trên cơ sở ý kiến nhận xét hoặc xác nhận của trưởng cơ quan đại diện của Việt 
Nam tại các nước sở tại và ý kiến của Ban Quản lý Đe án 1136.

8. Cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc trong 
năm trở lên; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên không được xét tặng danh 
hiệu “Lao động tiên tiến”.

9. Tập thể có thời gian chính thức hoạt động từ 10 tháng trở lên trong năm 
xét thưởng được bình xét danh hiệu thi đua.

Chương II 
D A N H  H IỆ U  TH I Đ U A

V À  TIÊ U  C H U Ẩ N  X ÉT TẶ N G  CÁC D A N H  H IỆU THI ĐUA

Mục 1
D A N H  H IỆ U  TH I Đ U A

Điều 6. Các danh hiệu thi đua
1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân, bao gồm:
a) Lao động tiên tiến;
b) Chiến sĩ thi đua cơ sở;
c) Chiến sĩ thi đua cấp Bộ;
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) Tập thể lao động xuất sắc;
c) Cờ thi đua của Bộ;
d) Cờ thi đua của Chính phủ.

Mục 2
TIÊ U  C H U Ẩ N  X ÉT TẶ NG  C Á C  DA NH  H IỆU TH I ĐUA

Điều 7. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét một lần/năm vào dịp tổng kết năm 

công tác của đơn vị.
Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” là cá nhân được 

đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Điều 8. Danh hiệu “Chiến sĩ thỉ đua cơ sở”
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” xét một lần/năm vào dịp tổng kết năm 

công tác của đơn vị:
Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” là cá nhân được 

công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có sáng kiến được Thủ trưởng đơn vị 
công nhận;

Tỷ lệ danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” căn cứ kết quả đạt được hàng 
năm của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quy định cho phù hợp 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 hiệu “Chiến sĩ thỉ đua cấp Bộ”
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” được xét tặng hàng năm cho cá nhân 

đạt các tiêu chuẩn sau đây:
1. Là cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số cá nhân có 3 lần 

liên tục đạt 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 

trở lên được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận (trên cơ sở được 
Hội đồng sáng kiến cấp Bộ xác nhận việc áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu 
quả và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến hoặc đề tài, đề án).

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

nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Là cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong số cá



nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”;
2. Có sáng kiến hoặc tham gia đề tài, nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh 

hưởng trong toàn quốc và được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao (việc 
công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên 
cứu khoa học do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, công nhận).

Điều 11. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
Danh hiệu “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 các tiêu chuẩn sau đây:

1. Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ;
2. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua.
Điều 12. Danh hiệu “Tập thể ỉao động xuất sắc”
Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” xét một lần/năm vào dịp tổng kết 

năm công tác và được xét tặng cho tập thể (trực thuộc Bộ và cấp 2 trực thuộc 
các đon 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 thể được công 
nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đon vị.

Tập thể được xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” phải đạt các 
tiêu chuẩn sau:

1. Được công nhận 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. Có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiến tiến;
4. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
5. Có phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.
Điều 13. Danh hiệu “Cò* thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ”
1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ” được xét, tặng 

hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số những tập thể đạt danh hiệu “Tập 

thể lao động xuất sắc”;
b) Có nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị trong Bộ học tập;
c) Được Khối thi đua bình chọn, suy tôn vào dịp tổng kết Khối thi đua hàng

năm.
2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Khoa học vả Công nghệ” được xét, tặng 

cho tập thể thuộc đơn vị trực thuộc Bộ (không bình xét qua Khối thi đua), đạt



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

đạt 90% số phiếu trở lên của Hội đồng TĐKT Bộ thông qua.
Chương III

H ÌN H  TH Ứ C  V À  TIÊU  C H U Ẩ N  K H EN  TH Ư Ở NG

Điều 14. Hình 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 thựửng củạ Bộ Khoa học và Công

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

thường xuyên hàng năm cho cá nhân 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 thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục, trong 
thời gian đó có hai sáng kiến được công nhận và áp dụng trong đơn vị hoặc lập 
được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ có phạm vi ảnh hưởng trong toàn 
đơn vị đối với cá nhân là người lao động trực tiểp;

b) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua của Bộ;
c) Lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc thành tích 

đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh 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 đạt 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 thi đua;

b) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua của Bộ;
c) Lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc thành tích 

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

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được xét, tặng 
cho tập thể, cá nhân có quá trình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 
khoa học và công nghệ và nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của 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 ữên cơ sở đề 
xuất của Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ.

Chương IV
TR ÌN H  T ự , T H Ẩ M  Q UYÊN V À  HỒ s ơ  ĐỀ N G H Ị XÉT, TẶNG

Điều 16. Trình tự
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quy định tiêu chí xét khen thưởng 

theo thẩm quyền đối với các 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, 
đề nghị; Hội đồng TĐKT của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập. 
Thủ trưởng đơn vị là Chủ tịch Hội đồng, căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, 
Thủ trưởng đơn vị quy định thành phần và số lượng thành viên Hội đồng.

2. Điều 17. Thẩm quyền
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ
Căn cứ đề nghị của Hội đồng TĐKT, Thủ trưởng đơn vị 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 
với các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị.

2. Thứ trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng TĐKT Bộ, Thứ trưởng - Phó Chủ tịch Hội 

đồng quyết định:
a) Công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” đối với các đơn vị trực thuộc Bộ;
b) 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 
với các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Bộ và các đơn vị không có tài khoản 
con dấu.

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Căn cứ đề nghị của Hội đồng TĐKT Bộ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quyết định:
a) Công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với các Thứ trưởng, Thủ 

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



các đơn vị trực thuộc Bộ;
c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”;
d) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;
đ) Danh hiệu “Cờ thi đua cửa Bộ Khoa học và Công nghệ”;
e) Bằng khen cửa Bộ trưởng;
g) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”.
4. Trình khen thưởng Nhà nước
Căn cứ đề nghị của Hội đồng TĐKT Bộ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức khen thưởng 
của Nhà nước theo quy định, cụ thể:

ạ) Huân chương Độc lập trở lên cho các tập thể: Tổng cục và tương 
đương; các Cục và Viện có bề dày truyền thống, liên tục hoàn thành xuất sắc

? r •>
1 • A r 4* A 1 > 1  ■ • A , * Ặ , • A 1 • Ànhiệm vụ có điên hình tiên tiên tiêu biêu;

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

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

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

đ) Trình khen thưởng đột xuất; cá nhân có thành tích và quá trình cống 
hiến được thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

Các trường hợp đặc biệt, căn cứ ý kiến đề xuất của Hội đồng TĐKT Bộ, 
Bộ trưởng sẽ xem xét quyết định.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng
1. Đối với các trường họp đề nghị khen thưởng hàng năm, hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị (Mầu 5 ban hành 

kèm theo Quy chế này) kèm danh sách:
- Cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng cấp Bộ;
- Danh mục sáng kiến đối với các cá nhân được đề nghị, xét danh hiệu 

“Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”;
- Bảng tóm tắt nội dung sáng kiến của Thủ trưởng đơn vị đối với các cá 

nhân được đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng (Mau 8 ban hành kèm 
theo Quy chế này);

- Trích ngang thành tích đối với cá nhân, tập thể được đề nghị trình khen 
thưởng Nhà nước (nếu có).

b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị trực



thuộc Bộ do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (Mẩu 6 ban hành kèm theo Quy 
chế này);

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

d) Quyết định công nhận sáng kiến (Mẩu 9 ban hành kèm theo Quy chế
này);

đ) Quyết định công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” cho tập thể và cá nhân thuộc đơn 
vị;

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

2. Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất, hồ sơ gồm có:
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 nhân, 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 Quy chế này).

Điều 19. Thời gian xét khen thưởng và thông báo kết quả
1. Các đơn vị trực thuộc Bộ gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị khen thưởng 

hàng năm về Hội đồng TĐKT Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) 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 kể 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
H Ộ I Đ Ồ N G  SÁ N G  K IẾN

Điều 20. Thẩm quyền quyết định thành ỉập và chức năng, nhiệm vụ
X _ ĩ  _ rT T  Ạ  e J i A  r  1  * Ạ  _ _ Ị  _ Ạ  _ _Hội đông sáng kiên các câp
1. Bộ trưởng 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 cứu 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 kiến, đề tài, đề án khoa học được áp dụng vào thực tiễn 
mang lại hiệu quả để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” trở 
lên.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ quyết định thành lập Hội đồng sáng 
kiến cấp cơ sở. Thảnh phần Hội đồng gồm những thành viên có trình độ chuyên 
môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến trong quản lý, tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ của đơn vị

Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở có nhiệm vụ: Xác nhận sáng kiến được áp 
dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu 
chiến sĩ thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định.

Đối với Văn phòng Bộ và các đơn vị không có tài khoản con dấu, việc xác 
nhận sáng Men lảm cán cứ đề nghị xẻt tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua và càc hình 
thức khen thưởng do Hội đồng sáng kiến cấp Bộ xác nhận (thành phần Hội đồng 
do Bộ trưởng quy định).

Điều 21. Phương thức hoạt động, quyền hạn của Hội đồng sáng kiến 
các cấp

1. Hội đồng sáng kiến lảm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo 
luận tập thể và quyết định theo đa số (quá bán). Thành viên trong Hội đồng là 
người có quyền tham gia biểu quyết; hình thức biểu quyết do các thành viên Hội 
đồng quyết định.

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

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

Chương VI
Q U Ỹ  TH I Đ U A , K H E N  TH Ư Ở NG

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

thực hiện theo quy định tại Điều 64, Điều 65 và Điều 66 Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP.

2. Vụ Thi đua - Khen thưởng căn cứ kết quả thực hiện quỹ thi đua, khen 
thưởng năm trước; chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua, các hình thức khen 
thưởng và dự kiến các khoản chi phục vụ công tác thi đua, khen thưởng năm kế 
hoạch đề xuất Vụ Kế hoạch - Tài chính để lập dự toán quỹ thi đua, khen thưởng 
hàng năm của Bộ.



3. Vụ Ke 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, Điều 65 và Điều 66 Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP, các đơn vị trực thuộc Bộ trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi 
đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ 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 dụng quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ
1. Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ do Văn phòng Bộ quản lý và được 

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

hoạt động của khối thi đua;
- Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác để thực hiện việc chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;
- Tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; tổ chức hội nghị ký kết giao 

ước thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu 
dương, nhân rộng điển hình tiên tiến;

b) Tiền 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 vị không có tài 
khoản con dấu và các tập thể, cá nhân được Bộ trưởng khen thưởng đối với các 
nhiệm vụ đột xuất;

c) Mua khung Bằng khen, in ấn Bằng khen, các loại giấy chứng nhận của 
Bộ, Cờ Thi đua của Bộ và các vật phẩm khác liên quan đến công tác thi đua, 
khen thưởng.

2. Mức tiền thưởng kèm danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực 
hiện theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và Điều 74 của Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP, cụ thể:

a) Trong củng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một đối 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 thỉ được nhận tiền thường của danh hiệu thi đua và 
của hình thức khen thưởng;

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

Chương VU 
Đ IỀ U  K H O Ả N  TH I H À N H

Điều 24. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc 
phát sinh những điểm chưa phù họp, 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, bổ sung kịp thời./.|^

B ộ  TR Ư Ở NG

hu Ngọc Anh



Phụ lục
MỘT SỐ MẪU VẰN BẢN ÁP DỤNG 

TRONG HỘ Sơ , THỦ TỤC KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ 

tại Quyết định sổ: 08 /QĐ-BKHCN ngày 02 tháng 01 năm 2018)

Mầu 1 Báo cáo thành tích khen thưởng thường xuyên đối với tập thể

Mau 2 Báo cáo thành tích khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân

Mấu 3 Báo cáo kết quả sáng kiến ........

Mau 4 Báo cáo thành tích khen thưởng đột xuất

Mau 5 Công văn đề nghị khen thưởng

Mau 6 Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Mầu 7 Biên bản họp Hội đồng sáng kiến

Mầu 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



Mail 1

Hà Nội, ngày... thảng...năm 20....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
_ ĐỀ NGHỊ KHEN.... ^

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

{ghi đầy đủ, không viết tắt)

ĩ. Sơ lược đặc điểm, tình hình: ~ ~
1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm đơn vị
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức
2. Chức năng, nhiệm vụ:

II. Thành tích đạt được:
1. Báo cáo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao cùa đơn vị. Nội 

dung báo cáo nêu rõ thành tích đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm 
vụ) cụ thế 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 thành tích; các phong trào 
thi đua đã triến khai thực hiện.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

HI. Các hình thức đã được khen thưởng:

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

( ký, đỏng dấu)
Ghi chú:
- Báo cáo thành tích 01 năm đoi với Bằng khen của Bộ trưởng; Cờ thỉ 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 để nghị khen thưởng

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



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

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
_ ĐÈ NGHỊ KHEN....

(Mầu báo cáo áp dụng đối với cá nhân)

I. Sơ lược lý lịch:
-  Họ tên: ..............

- Sinh ngày, tháng, năm: Nam/Nữ

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ:

II. Thành tích đạt được:
1. 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 sáng kiến đã được áp dụng và công nhận.

III. Các hình thức đã được khen thưởng:

Thủ trưửng đơn vị xác nhận, đề nghị Ngưòi báo cáo thành tích
(  kỷ, đỏng dấu nếu có) (Kỷ, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
- Bào cáo thành tích 01 năm đối với Bằng khen của Bộ trưởng, Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ” và 03 năm đối với “Chiến sĩ thi đua cấp 
Bộ”. '

- Ghi rõ hỉnh thức đề nghị khen thưởng
- Nêu các danh hiệu thỉ đua, các hình thức khen thưởng đã đạt (ghi rõ sổ quyết định, 

ngày, tháng, năm ký quyết định).



TÊN  Đ Ơ N  V Ị

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN
(Kèm Bảo cáo thành tích của cá nhân)

1. Tên sáng kiến

2. Nội dung sáng kiến

- Nêu rõ hiện trạng, ý tưởng (đối với sáng kiến là các Giải pháp)

- Nêu rõ vai ừò nếu tham gia đề án, đề tài (là chủ nhiệm, thành viên 
chính) và kết quả (sản phẩm) của đề án, đề tài.

3. Mục đích, ý nghĩa của sáng kiến

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

4. Thòi gian thực hiện

- Nêu rõ thời gian áp dụng sáng kiến

- Thời gian bắt đầu, kết thúc (đổi với Đề án, đề tài). Thời gian kết quả (sản 
phẩm) được áp dụng.

Thủ trưởng đơn vị 
xác nhận* r

(Kỷ tên, đóng dâu)

Người báo cáo
(Kỷ ghi rõ họ tên)



TÊ N  ĐƠN VỊ

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

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ KHEN....

(về thành tích đột xuất)

Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình

- Đối với đơn vị ghi sơ lược cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và 
viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; chức 
vụ, đơn vị công tác...

II. Thành tích đạt được

- 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 vi ảnh hưởng của Bộ.

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

III. Các hình thức đã được khen thưởng

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

Thủ trưởng đơn vị cấp trên 
trực tiếp xác nhận
(Kỷ tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ tên, đỏng dấu)



_ _ Mail 5
TÊN  Đ ƠN  V Ị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------- ĐỘC lập - T ự  d o  - H ạ n h  phúc
 ̂ Số: / : 1

V/v đề nghị khen thưởng Hà Nội, ngày........ tháng........năm 20....

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

Thực hiện Công văn số...của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) 
Bộ...vê việc.......

Căn cứ đề nghị của Hội đồng TĐKT (đơn vị) ngày.......
A. Đơn vị đã xét và công nhận:
1. Đối với tập thể:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: số lượng
- Danh hiệu Lao động tiên tiến:...
2. Đối với cá nhân:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: số lượng
- Danh hiệu Lao động tiên tiến:...
- Chiến sĩ thi đua cơ sở:...
B. Đề nghị Hội đồng TĐKT Bộ xem xét trình Bộ trưởng:
I. Danh hiệu thi đua:
1. Tập thể Lao động xuất sắc: số 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: (đối 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 sở: (đối vởi Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc 

Bộ không con tài khoản con dấu).
6. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ {kèm danh mục sảng kiến):...
II. Hình thức khen thưởng
1. Bằng 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 thi đua của Chính phủ:...
Hồ sơ được gửi kèm Công văn gồm:...

TH Ủ  T R Ư Ở N G  ĐƠ N VỊ
Ký, đóng dấu)



TÊN ĐƠN VỊ
HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

M ầu 6
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập  - T ự  do - H ạ n h  phức

Hà Nội, ngàv... tháng...năm 20....

_ BIÊN BẢN HỌP 
H Ộ I ĐỒNG TH I ĐUA-KHEN THƯỞNG

N gày.. .tháng.. .năm ..., tại Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (tên đon vị)
đã tổ chức cuộc họp Hội đồng để xét khen thưởng...

I. Thành phần dự họp:

1. Họ và tên.......chức danh...... chủ trì

2. Họ và tên....... chức danh...................

3. Họ và tên....... chức danh....................

II. Diễn biến cuộc họp:

III. Kết luận:

Đc nghị Hội đồng Thi đua--Kheirthưởng Bụ xem xét, trình Độ trưởng tặng 
thưởng: Hình thức khen thưởng; danh hiệu thi đua và trình khen thưởng nhà 
nước cho các tập thể, cá nhân thuộc (đơn vị), danh sách kèm theo.

Cuộc họp kết thúc....

T H Ư  K Ỷ  H Ộ I Đ Ồ N G
( kỷ tên, ghi họ và tên)

C H Ủ  T ỊC H  H Ộ I Đ Ồ N G
Kỷ tên, ghi họ và tên, chức danh)



TÊN ĐƠN VỊ 
H Ộ I Đ Ồ N G  SÁ N G  K IẾ N

Mầu 7
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lậ p  - T ự  do - H ạ n h  p h ú c

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

_ BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỘNG SÁNG KIẾN 

Cấp cơ sở

Ngày.. .tháng.. .năm..., tạ i... Hội đồng sáng kiến tổ chức cuộc họp Hội 
đồng để xác nhận sáng kiến được áp dựng vào thực tiễn...

I. Thành phần dự họp: ........
1. Họ và tên....... chức danh.. . . ..chủ trì
2. Họ và tên .......chức danh......... ..........
3. Họ và tên.......chức danh....................

II. Nội dung:

III. Kết luân:«
Hội đồng xác nhận (số lượng sáng kiến) đã được áp dụng và mang lại 

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 hình thức khen 
thưởng cho các cá nhân (kèm theo danh sách và tóm tắt nội dung các sáng kiến).

Cuộc họp kết thúc...

T H Ư  K Ý  H Ộ I Đ Ồ NG
(  ký tên, ghi họ và tên)

CH Ủ TỊC H  H Ộ I Đ Ồ N G
Kỷ tên, ghi họ và tên, chức danh)



BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN 
CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG BẰNG KHEN

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

TT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị công tác

Tên  ̂
sáng kiến

(1)

Hiện trạng

(2)

Ý tưởng

(3)

Hiệu quả

(4)

Vai trò

(5)

Kết quả

(6)

Ghi chú:
- (1) Tên của sáng kiến
- (2); (3); (4) Đối với sảng kiến là giải pháp
- (5) Làm rõ vai trò tham gia Đe án, đề tài là chủ nhiệm, thành viên chính.
- (6) Nêu nội dung sáng kiến đổi với sảng 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 đồng nghiệm thu kết quả.
Thủ trưởng đơn vị xác nhận

( ký, đóng dấu)



„ . _ , Mẫu 9
TÊN ĐƠ N VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------------— ĐỘC lập  - T ự  do - H ạ n h  p h ú c
Số /... - 1—1-------- :------ — ---------

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

x Q U Y Ế T Đ ỊN H
về việc xác nhận sáng kiến là giải pháp ... 

được áp dụng năm 201...

TH Ủ  T R Ư Ở N G  
Đ Ơ N  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 
.. ./QĐ-BKHCN ngày / /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,

QUYẾT Đ ỊN H :
Điều 1. Xác nhận (số lượng) sáng kiến là các giải pháp ... năm 201... của 

các cá nhân (Danh sách kèm theo) đã được áp dụng.

Điều 2. Cá nhân có giải pháp... tại Điều 1 được xem xét, đề nghị công 
nhận Danh hiệu chiến sỹ thi cơ sở và đề nghị hình thức khen thưởng theo quy 
định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

. . . c á  nhân có tên trong Danh sách nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng đơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TH Ủ T R Ư Ở N G  ĐƠ N VỊ
- Như Điều 3; Ký, đóng dấu)

- L ưu ...


