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1. MỤC ĐÍCH 
- Quy định cách thức tiến hành việc xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự 

nghiệp giáo dục” 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. 

- Xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, 
phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
- Áp dụng cho các viên chức trong trường đủ điều kiện được xét tặng “Kỷ 

niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục”; 

- 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 tặng “Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp giáo dục”.  

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 15/4/2010 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; 

- Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; 

- Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục”. 

- Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại 
học Quốc gia; 

- 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 
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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; 

- Thông báo hướng dẫn việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo 
dục” của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

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 
- CVn: Chuyên viên vị trí thứ n trong sơ đồ tổ chức của Phòng Tổ chức – 

Hành chính 
- ĐHQG: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

5. NỘI DUNG 
5.1 Lưu đồ quy trình 
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Bắt đầu

Ban Thi Đua
Nhận thông báo từ ĐHQG

Ban Thi Đua
Gửi Thông báo hướng dẫn và 

Danh sách viên chức 
đủ điều kiện đến các đơn vị

(1)
CV 8

Thời gian thực hiện: 04 ngày

Đơn vị
Tiếp nhận và thông báo trong 

toàn đơn vị

Viên chức
Viết bản Tóm tắt thành tích và 

nộp cho đơn vị 
(2)

BM-01-QT-TCHC-38

Đơn vị
Tổng hợp Danh sách và các bản 

Tóm tắt thành tích cá nhân và 
nộp cho Ban Thi đua
BM-01-QT-TCHC-38
BM-02-QT-TCHC-38

Ban Thi đua
Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra

CV 8
Thời gian thực hiện: 03 ngày

Ban Thi đua
Làm Tờ trình + DS tổng hợp

CV 8
Thời gian thực hiện: 01 ngày

Đầy đủ

BGH phê duyệt

Không 
đầy đủ

Ban Thi đua
Gửi hồ sơ cho ĐHQG

CV 8
Thời gian thực hiện: 01 ngày

Đồng ý

Không 
đồng ý
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ĐHQG TP. HCM
Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và gửi lên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và ra 

Quyết định tặng Kỷ niệm chương 
Vì sự nghiệp giáo dục

ĐHQG TP. HCM
Tiếp nhận kết quả 

từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban Thi đua
Tiếp nhận kết quả 

từ Đại học Quốc gia 
CV 8

Ban Thi đua
Thông báo kết quả cho đơn vị 

và cá nhân được tặng KNC 
CV 8

Thời gian thực hiện: 03 ngày

+

Ban Thi đua
Tổ chức trao tặng 

P. KHTC
Chi tiền thưởng

Ban Thi đua
Lưu hồ sơ 

Kết thúc
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5.2  Mô tả quy trình 
(1)   Từ Thông báo của ĐHQG, Ban Thi đua sẽ thực hiện:  

– Thông báo hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. 
– Danh sách các CBVC đủ điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục”. Việc thực hiện danh sách này sẽ phối hợp cùng với bộ 
phận Tổ chức của P. TCHC. Bộ phận này sẽ cung cấp thời gian công tác 
của CBVC, Ban Thi đua sẽ rà soát lại, đồng thời xem xét thêm các điều 
kiện được thưởng khi đạt được các danh hiệu thi đua trong quá trình 
công tác của CBVC để tính thời gian xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự 
nghiệp giáo dục. 

(2)  CBVC đủ điều kiện xét tặng theo thông báo sẽ thực hiện bản Tóm tắt 
thành tích theo mẫu đã đính kèm và nộp cho đơn vị. Lưu ý: CBVC 
PHẢI ĐẢM BẢO THỜI HẠN NỘP TÓM TẮT.  

  
6. HỒ SƠ LƯU 

- Lưu toàn bộ Hồ sơ thực hiện công việc; Bản sao các Tóm tắt thành tích cá 
nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. 

7. BIỂU MẪU 

Số BM Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

01 
Thông báo xét tặng Kỷ 
niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục” 

BM01-QT-TCHC-38 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 

Danh sách cán bộ viên 
chức đủ điều kiện xét tặng 
Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục” 

BM02-QT-TCHC-38 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.xls 

03 

Tóm tắt Tóm tắt thành tích 
cá nhân đề nghị xét tặng 
Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục” 

BM03-QT-TCHC-38 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-35\BM-QT-TCHC-35\BM03-QT-TCHC-35.doc 

04 
Tờ trình xét tặng Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp giáo 
dục” 

BM04-QT-TCHC-38 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-35\BM-QT-TCHC-35\BM04-QT-TCHC-35.doc 

05 
Danh sách CBVC đề nghị 
xét tặng Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp giáo dục 

BM05-QT-TCHC-38 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-35\BM-QT-TCHC-35\BM05-QT-TCHC-35.doc 
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8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

 
 
  
Quy trình có hiệu lực kể từ ………. 
 Người soạn Người duyệt 
 
 Ký tên Ký tên, đóng dấu 
  
 NGUYỄN THỊ KIM ĐÍNH HỌ VÀ TÊN 
 


