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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 126/TCĐN-TCHCQT  Bình Thuận, ngày 30 tháng 5 năm 2016 

V/v xét, công nhận các danh hiệu       
thi đua và hình thức khen thưởng     

năm học 2015-2016. 

 

 

                                                     Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường. 

Để chuẩn bị cho công tác xét, công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen 
thưởng đối với các cá nhân và tập thể cuối năm học 2015-2016, Trường yêu cầu 
Trưởng các đơn vị triển khai những nội dung sau: 

1. Phổ biến cho toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị được biết về Quy 
chế Thi đua-Khen thưởng Trường (Quyết định số 108/QĐ-TCĐN ngày 27/4/2015) và 
toàn văn Công văn số 248/TCĐN-TCHCQT ngày 11/9/2015 về việc hướng dẫn các 
tiêu chí xét, công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2015-
2016 (gọi tắt là Công văn số 248/TCĐN-TCHCQT ngày 11/9/2015). Trong đó, lưu ý 
đến các vấn đề: 

- Tiêu chuẩn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể 
(áp dụng theo Điều 23 Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường). 

- Đối với danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: Điều chỉnh nội dung tại mục 1.2.c 
của Công văn số 248/TCĐN-TCHCQT ngày 11/9/2015, cụ thể như sau:  

“Đạt một trong những tiêu chuẩn sau đây (có Quyết định công nhận của Hiệu 
trưởng): 

- Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc 
giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác 
được Hội đồng xét sáng kiến (cấp Trường trở lên) có quyết định công nhận.  

- Có đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ được Hội đồng Khoa học (từ cấp 
Trường trở lên) nghiệm thu, đánh giá và được đưa vào áp dụng đạt hiệu quả.  

- Đạt giải từ khuyến khích trở lên (tính đến thời điểm Hội đồng Thi đua-Khen 
thưởng trường xét các danh hiệu) khi trực tiếp tham gia hoặc hướng dẫn HSSV tham 
gia các hoạt động mang tính chất chuyên môn các cấp (Hội giảng; Hội thi thiết bị tự 
làm; Thi tay nghề HSSV;…) hoặc học thuật (Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật các cấp; Cuộc 
thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Thuận; Có bài đăng tạp chí 
Giáo dục và tạp chí KHCN của các trường đại học hoặc bài đăng tạp chí chuyên ngành 
có chỉ số ISSN). 

- Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ học tập, sách tham 
khảo; xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi hoặc đề kiểm tra được Hội đồng 
thẩm định phê duyệt. 
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- Hoàn thành xuất sắc việc: Xây dựng các đề án, dự án, chiến lược có quy mô toàn 
Trường được lãnh đạo Trường giao; quảng bá thương hiệu Trường thông qua các cuộc 
thi (đạt giải từ cấp tỉnh trở lên); nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả công tác và các 
hoạt động khác được Hội đồng Khoa học Trường công nhận trình Hiệu trưởng xem 
xét.” 

2. Trên cơ sở các nội dung nêu tại mục (1) của Công văn này, các cá nhân tự đánh 
giá đề xuất danh hiệu và hình thức khen thưởng trước khi họp toàn đơn vị. 

3. Quy định hồ sơ đề nghị và thời gian nộp hồ sơ 

- Quy định hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Trường (bao gồm các danh hiệu 
thi đua và hình thức khen thưởng) đối với tập thể, cá nhân gồm có 01 bộ bản chính như 
sau: 

+ Biên bản cuộc họp bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng; 

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. 

- Thời gian gửi hồ sơ: Trưởng các đơn vị tổ chức họp và hoàn tất các thủ tục hồ 
sơ theo quy định và gửi biên bản cuộc họp cho Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường 
(qua phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị) trước ngày 20/6/2016. 

Trong quá trình triển khai, các đơn vị nếu có vấn đề vướng mắc hoặc chưa rõ xin 
liên hệ phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị để được giải đáp./. 

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Phó Hiệu trưởng;                                                                      
- Lưu: VT, TCHCQT (Nhung).    

HIỆU TRƯỞNG  
 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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