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1. MỤC ĐÍCH 
- Quy định cách thức tiến hành việc đăng ký và xét thi đua – khen thưởng 

định kỳ theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại 
học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra. 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng cho các viên chức trong trường đủ điều kiện được xét thi đua – 
khen thưởng hàng năm; 

- Áp dụng đối với các viên chức thuộc phòng Tổ chức – Hành chính trong 
việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác xét thi đua – khen 
thưởng định kỳ.  
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN  

- Luật Thi đua – Khen thưởng số 15/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 
2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng ban 
hành ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

- Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
về Sửa đổi, bổ sung 

- Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 

- Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP … 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học 
Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa ban 
hành theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006; 

- Quyết định số 803 QĐ/ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của 
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 15, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa; 

- Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của 
Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định 
thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường Đại học thành 
viên trong Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học (hàng năm) 
của ĐHQG TP. HCM. 
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4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
- BGH: Ban Giám hiệu 
- P. TCHC: Phòng Tổ chức Hành chính 
- P. KHTC: Phòng Kế hoạch Tài chính 
- ĐHQG TP. HCM: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 
- TĐ – KT: Thi đua – Khen thưởng 

5. NỘI DUNG 
5.1 Lưu đồ quy trình 

Quy trình này gồm có hai giai đoạn: Đăng ký thi đua và Xét duyệt thi đua – 
khen thưởng. 

5.1.1. Giai đoạn Đăng ký thi đua  
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5.1.2. Giai đoạn Xét duyệt Thi đua – Khen thưởng 

Bắt đầu

Ban Thi đua
Soạn thông báo hướng dẫn 

tổng kết, xét TĐ – KT cuối năm
(1)

CV 8
Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày

Ban Thi đua
Triển khai thông báo hướng dẫn 
tổng kết TĐ - KT đến các đơn vị

CV 8

Thường trực Hội đồng Thi đua
Ký nháy

BGH ký duyệt

Không 
đồng ý

+

Đơn vị TĐ – KT 
Triển khai công tác xét 

TĐ – KT năm học 
(1)

Thời gian thực hiện: 
2 – 3 tuần

Tổ giáo trình
Tổng hợp và gửi danh 

sách CBGD chưa 
hoàn thành giáo trình, 
TLTK đã đăng ký trong 

năm học về BTĐ
Thời gian thực hiện: 

2 - 5 ngày

P. TCHC
Gửi danh sách viên chức, 

đơn vị vi phạm nội quy, 
quy định trong năm học 

về Ban Thi đua 
Thời gian thực hiện: 

2 – 5 ngày

P. Đào tạo
Gửi danh sách CBGD 

còn nợ điểm 
về Ban Thi đua 

Thời gian thực hiện: 
2 – 5 ngày

P. KHCN & DA
Gửi danh sách CBGD 
còn nợ, trễ hạn đề tài 

về Ban Thi đua 
Thời gian thực hiện: 

2 – 5 ngày

Đơn vị 
Tổ chức họp tổng kết và 
xét TĐ – KT trong đơn vị

(2)

HĐ TĐ – KT đơn vị  
Xét duyệt TĐ – KT toàn 

đơn vị
(3)

Đơn vị TĐ – KT   
Tổng hợp hồ sơ TĐ – KT 

gừi về Ban Thi đua
(4)

+

P. TCHC
Thực hiện như Quy trình Quản lý 

văn bản đi QT.TCHC
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Ban Thi đua
Tổng hợp thông tin, dữ liệu 
chuẩn bị cho cuộc họp của 
Hội đồng TĐ – KT Trường

(5)
CV 8

Thời gian thực hiện: 7 – 10 ngày

Ban Thi đua
Kiểm phiếu, tổng hợp kết quả, 

trình Chủ tịch HĐ TĐ – KT
CV 8

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Hội đồng TĐ – KT Trường
Họp bỏ phiếu bình xét TĐ – KT 

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Không 
đồng ý

Ban Thi đua
Soạn thông báo kết quả 

xét duyệt TĐ – KT
CV 8

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Thường trực thi đua
Ký nháy

Chủ tịch HĐ TĐ – KT 
ký duyệt

Hiệu trưởng
ký duyệt

Ban Thi đua
Gửi thông báo đến các đơn vị 

thi đua – khen thưởng
(6)

CV 8
Thời gian thực hiện: 1 ngày

 



Quy trình " Xét duyệt thi đua khen thưởng định kỳ" QT.TCHC-34  
 

Trang 6/15 
 

 



 

Trang 7/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quy trình " Xét duyệt thi đua khen thưởng định kỳ" QT.TCHC-34  
 

Trang 8/15 
 

5.2 Mô tả quy trình 
5.2.1. Quy trình Đăng ký thi đua 
(1)  Định kỳ, vào đầu năm học, trên cơ sở Báo cáo tổng kết năm học của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào trọng tâm thi đua năm học mới đã 
được đề ra trong Báo cáo, Ban Thi đua sẽ soạn thông báo Trọng tâm 
công tác thi đua năm học và hướng dẫn đăng ký thi đua của Trường. 
Thông báo này sẽ được Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 
(Hiệu trưởng) thông qua và ký duyệt (không họp Hội đồng Thi đua – 
Khen thưởng).  

(2)  Việc tổ chức đăng ký thi đua của các đơn vị TĐ – KT sẽ thực hiện tại 
Hội nghị CBVC của đơn vị: đăng ký thi đua tập thể và cá nhân. Hồ sơ 
đăng ký thi đua sẽ là cơ sở cho việc xét duyệt TĐ – KT cuối năm học. 
Tập thể/cá nhân nào không đăng ký thi đua đầu năm học sẽ không được 
xét thi đua cuối năm học. Hồ sơ đăng ký thi đua gồm có các biểu mẫu 
sau: BM01-QT-TCHC-34, BM02-QT-TCHC-34. 

5.2.2. Quy trình Xét duyệt thi đua – khen thưởng 
(1)  Công tác TĐ – KT có thời gian thực hiện từ 2 – 3 tuần. Tùy theo tình 

hình thực tế mà các đơn vị có thể chủ động phân chia thời gian, bảo 
đảm sao cho hồ sơ nộp về Ban Thi đua đủ theo yêu cầu và đúng tiến độ 
về thời gian. 

(2)  Tùy theo đặc thù của từng đơn vị mà có thể chia ra nhiều cấp độ xét TĐ 
– KT khác nhau. Thường thì ở các khoa sẽ xét TĐ – KT bắt đầu từ các 
bộ môn và đối với các phòng, ban thì sẻ xét TĐ – KT chung trong toàn 
đơn vị. 

(3)  Đối với các khoa, sau khi tổng hợp thông tin xét TĐ – KT từ các bộ 
môn, Hội đồng TĐ – KT khoa sẽ họp bình xét TĐ – KT (theo các tỷ lệ 
đã được quy định) trên tổng thể toàn đơn vị.  

(4)  Tùy theo kết quả bình xét TĐ – KT mà các đơn vị sẽ nộp Hồ sơ TĐ – 
KT đầy đủ theo các danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đề nghị. Hồ sơ 
xét TĐ – KT gồm các biểu mẫu từ BM01-QT-TCHC-34 đến BM35-
QT-TCHC-34. 

(5)  Ban Thi đua có nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến công 
tác xét TĐ – KT, trình Chủ tịch Hội đồng TĐ – KT xem xét, lưu ý các 
vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp của HĐ. Ban Thi đua sẽ lên lịch 
họp (theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng TĐ – KT) và gửi thư mời đến 
các thành viên trong Hội đồng TĐ – KT. 

(6)  Kết quả bình xét TĐ – KT của Hội đồng sẽ được Ban Thi đua thông 
báo trong toàn trường bằng văn bản. 
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(7)  Từ kết quả bình xét TĐ – KT của nhà trường, Ban Thi đua sẽ ra quyết 
định công nhận các danh hiệu thi đua và giấy khen Hiệu trưởng, trình 
Hiệu trưởng ký. 

(8)  Các đơn vị TĐ – KT có trách nhiệm thông báo kết quả TĐ – KT trong 
toàn đơn vị của mình. Từ kết quả này, các đơn vị đề nghị các tập thể/cá 
nhân đã được đề nghị xét các danh hiệu thi đua – khen thưởng cấp trên 
viết báo cáo và tập hợp tất cả các báo cáo của đơn vị mình gửi về Ban 
Thi đua theo đúng thời gian đã quy định. 

(9)  Ban Thi đua sẽ gửi các Quyết định TĐ – KT của Trường đến tất cả các 
đơn vị trong trường. Trong thời điểm này, Ban Thi đua chưa gửi các 
giấy chứng nhận, giấy khen hiệu trưởng … mà sẽ gửi đồng thời cùng 
với các QĐ TĐ – KT của ĐHQG. 

(10) Khi nhận được kết quả bình xét TĐ – KT của ĐHQG, Ban Thi đua sẽ 
thông báo trực tiếp bằng điện thoại đến các tập thể/cá nhân được đề 
nghị xét TĐ – KT cấp cao; các tập thể/cá nhân sẽ hiệu chỉnh hồ sơ xét 
tặng một lần nữa (có sự tư vấn của chuyên viên ĐHQG) và gửi lại Ban 
Thi đua.   

 
6. HỒ SƠ LƯU 

- Lưu toàn bộ bản sao hồ sơ của quá trinh bình xét thi đua – khen thưởng. 
 
7. BIỂU MẪU  

Số BM Tên biểu mẫu Ký hiệu File 
7.1.1. Quy trình Đăng ký thi đua 

01 
Mẫu đăng ký thi đua của 
tập thể trong đơn vị thi đua 
– khen thưởng 

BM01-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-35\BM-QT-TCHC-35\BM01-QT-TCHC-35.doc 

02 
Mẫu đăng ký thi đua của 
cá nhân trong đơn vị thi 
đua – khen thưởng 

BM02-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-35\BM-QT-TCHC-35\BM02-QT-TCHC-35.doc 

7.1.2. Quy trình xét thi đua – khen thưởng  

03 
Bản tự đánh giá công tác 
năm học (cán bộ giảng 
dạy) 

BM03-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM03-QT-TCHC-34.doc 

04 
Bản tự đánh giá công tác 
năm học (viên chức ngạch 
Nghiên cứu viên) 

BM04-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM04-QT-TCHC-34.doc 
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Số BM Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

05 
Bản tự đánh giá công tác 
năm học (viên chức ngạch 
Kỹ sư) 

BM05-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM05-QT-TCHC-34.doc 

06 
Bản tự đánh giá công tác 
năm học (viên chức hành 
chính, kỹ thuật viên) 

BM06-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM06-QT-TCHC-34.doc 

07 Báo cáo tổng kết năm học 
(bộ môn) BM07-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM07-QT-TCHC-34.doc 

08 Báo cáo tổng kết năm học 
(khoa, trung tâm) BM08-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM08-QT-TCHC-34.doc 

09 
Báo cáo tổng kết năm học 
phòng Công tác chính trị – 
Sinh viên  

BM09-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM09-QT-TCHC-34.doc 

10 Báo cáo tổng kết năm học 
phòng Đào tạo BM10-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM10-QT-TCHC-34.doc 

11 Báo cáo tổng kết năm học 
phòng Đào tạo Sau đại học BM11-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM11-QT-TCHC-34.doc 

12 
Báo cáo tổng kết năm học 
phòng Khoa học công 
nghệ và Dự án 

BM12-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM12-QT-TCHC-34.doc 

13 Báo cáo tổng kết năm học 
phòng Kế hoạch Tài chính BM13-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM13-QT-TCHC-34.doc 

14 Báo cáo tổng kết năm học 
phòng Quan hệ Đối ngoại BM14-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM14-QT-TCHC-34.doc 

15 Báo cáo tổng kết năm học 
phòng Quản trị Thiết bị BM15-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM15-QT-TCHC-34.doc 

16 Báo cáo tổng kết năm học 
phòng Tổ chức hành chính BM16-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM16-QT-TCHC-34.doc 
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17 Báo cáo tổng kết năm học 
ban Đảm bảo chất lượng BM17-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM17-QT-TCHC-34.doc 

18 Báo cáo tổng kết năm học 
ban Quản lý mạng  BM18-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM18-QT-TCHC-34.doc 

19 Báo cáo tổng kết năm học 
ban Thanh tra giáo dục BM19-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM19-QT-TCHC-34.doc 

20 
Báo cáo tổng kết năm học 
Trung tâm Hỗ trợ sinh 
viên và Việc làm 

BM20-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM20-QT-TCHC-34.doc 

21 Báo cáo tổng kết năm học 
Ký túc xá BM21-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM21-QT-TCHC-34.doc 

22 Báo cáo tổng kết năm học 
Thư viện – Giáo trình BM22-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM22-QT-TCHC-34.doc 

23 
Báo cáo tổng kết năm học 
Ban Quản lý Dự án Đầu tư 
Xây dựng 

BM23-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM23-QT-TCHC-34.doc 

24 
Bản chấm điểm thi đua 
năm học (dành cho khoa, 
trung tâm, bộ môn) 

BM24-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM24-QT-TCHC-34.doc 

25 
Bản chấm điểm thi đua 
năm học (dành cho phòng, 
ban) 

BM25-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM25-QT-TCHC-34.doc 

26 Báo cáo thành tích chiến sĩ 
thi đua cơ sở BM26-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM26-QT-TCHC-34.doc 

27 Danh sách Lao động tiên 
tiến  BM27-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM27-QT-TCHC-34.doc 

28 Danh sách chiến sĩ thi đua 
cơ sở BM28-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM28-QT-TCHC-34.doc 
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29 Danh sách chiến sĩ thi đua 
Đại học Quốc gia BM29-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM29-QT-TCHC-34.doc 

30 Danh sách chiến sĩ thi đua 
toàn quốc BM30-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM30-QT-TCHC-34.doc 

31 
Danh sách tập thể Lao 
động tiên tiến và Lao động 
xuất sắc 

BM31-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM31-QT-TCHC-34.doc 

32 
Danh sách cán bộ viên 
chức đề nghị nhận Giấy 
khen Hiệu trưởng 

BM32-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM32-QT-TCHC-34.doc 

33 
Danh sách cán bộ viên 
chức đề nghị nhận Bằng 
khen Giám đốc ĐHQG 

BM33-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM33-QT-TCHC-34.doc 

34 
Danh sách cán bộ viên 
chức đề nghị nhận Bằng 
khen Thủ tướng 

BM34-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM34-QT-TCHC-34.doc 

35 
Danh sách cán bộ viên 
chức đề nghị nhận Huân 
chương các loại 

BM35-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM35-QT-TCHC-34.doc 

36 
Trích biên bản họp Hội 
đồng thi đua – khen 
thưởng 

BM36-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM36-QT-TCHC-34.doc 

37 Tờ trình đề nghị tặng Cờ 
thi đua Chính phủ BM37-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM37-QT-TCHC-34.doc 

38 
Tờ trình đề nghị tặng Cờ 
thi đua Bộ trưởng Bộ giáo 
dục và Đào tạo 

BM38-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM38-QT-TCHC-34.doc 

39 
Tờ trình đề nghị công 
nhận danh hiệu TT LĐXS 
và CSTĐ cấp ĐHQG 

BM39-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM39-QT-TCHC-34.doc 

40 
Tờ trình đề nghị tặng Bằng 
khen của Giám đốc Đại 
học Quốc gia 

BM40-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM40-QT-TCHC-34.doc 
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41 
Tờ trình đề nghị tặng 
thưởng Huân chương và 
Bằng khen Thủ tướng 

BM41-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM41-QT-TCHC-34.doc 

42 
Danh sách đề nghị các 
hình thức TĐ – KT (Đại 
học Quốc gia TP. HCM) 

BM42-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM42-QT-TCHC-34.xls 

43 
Bảng tổng hợp các hình 
thức TĐ – KT (Đại học 
Quốc gia TP. HCM) 

BM43-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM43-QT-TCHC-34.xls 

44 Báo cáo thành tích TĐ – 
KT cấp trên (tập thể) BM44-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM44-QT-TCHC-34.doc 

45 Báo cáo thành tích TĐ – 
KT cấp trên (cá nhân) BM45-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM45-QT-TCHC-34.doc 

46 Báo cáo sáng kiến (chiến 
sĩ thi đua toàn quốc) BM46-QT-TCHC-34 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-34\BM-QT-TCHC-34\BM46-QT-TCHC-34.doc 
 

 

8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
 

Quy trình có hiệu lực kể từ  ngày 27/6/2014./. 
 


