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KÉ HOACH 
V/v: To chrc thyre hiÇn công tác binh xét thi �ua n�m hÍe 2021-2022 

Can cú NghË dËnh só 91/2017/NÐ-CP ngày 31/7/2017 cça Chinh phç vê Quy dinh chi 
tiet thi hành mÙt só dièu cça Lut thi �ua, khen thuong; Thông tu só 21/2020/TT-BGDÐT 
ngày 31/7/2020 cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o ve huóng dân công tác thi dua, khen 

thróng ngành giáo duc; 
Cán cu Quy dËnh vê công tác thi dua, khen thuong cça truong �HSP TDTT Hà 

Noi, ban hành kèm theo Quyét dËnh sÑ 327/QÐ-�HSPTDTTHN, ngày 12/7/2021; 
Ban Giám hiÇu yêu câu truong các �on vË triên khai thyre hiÇn Kê ho�ch công tác 

binh xét thi dua, khen thuong n�m hÍc 2021-2022 nhu sau: 
I. Måe dích, yêu câu 
1. Muc dich 
- Công tác thi �ua, khen thuong nhàm t¡o dÙng lye �Ùng viên, khuyên khích và 

tôn vinh tp the, cá nhân phát huy truyên thông yêu nuóc, n�ng �Ùng. lao �Ùng sáng 
tao, h¥ng hái thi dua "Day tot - Hoe tôtr", hoàn thành tôt nhiÇm vu duroc giao, góp phân 
thuc hiÇn th�ng loi các måc tiêu phát triên su nghiÇp giáo dåc cua Nhà truong. 

- T�ng cuong sy chi �¡ao cça các câp üy �âng và �ang bÙ Nhà truòng rong viÇc 
xay dung ký cuong, nÁ nêp d¡y - hoc. Xây dung phát triên môi truong su ph¡m hoàn 

thien và toàn diÇn. 
Nhàm phát huy séc m¡nh tông hop cua viên chéc, nguroi lao �Ùng, phát huy 

tính tích crc, chù �Ùng cua viên chtc, nguoi lao dÙng trong viÇc nâng cao chât lurong 
các phong tråo thi dua trong Nhà truong, thsre hiÇn tôt các cuÙe vn �Ùng và các phong 
trao thi dua trong truong �ê phong trào thi dua tro thành dÙng lrc m�nh m� �Ùng viên, 
co vq viên chéc, nguoi lao �Ùng ra súc phân dâu hoàn thành xuât s�c nhiÇm vu duroc 
giao, thuc hiÇn th�ng løi nhiÇm vu n�m hÍc 2021-2022 cua Nhà trurong. 

2. Yeu cau 
- Làm tót cóng tác tuyên truyên, hÍc tp các Chi thiË, Nghi quyêt, các Quy dinh vÁ 

Thi dua, Khen thuong trong toàn thê viên chúc, nguoi lao �Ùng cça Nhà truong. 
To chúc, hyc hiÇn công tác thi dua, khen throng phäi dám b£o tinh nghiem túc 

dân chù, khách quan, chinh xác, khen thurong dúng dôi turong. phát huy tôi da tác dung 
cua các nhán tó dién hinh. 

- Thiét thuc, hiÇu quá, không ép buÙc, áp d·t 

II. Doi trgng và pham vi áp dyng 
Tát cá viên chrc, s+ quan, ngroi lao dÙng (VC, SQ. NLD) dang công túc tai trurong 

ké cá nguoi dang di công tác, hoc tap däi h¡n trong và ngoài nuóc; dôi turomg nt nghi thai 
sán theo ché dÙ quy dËnh cua Nhà nuóc; NI.D mói tuyén dung (có thöi gian làm viÇc tir 
10 tháng tro lén) dêu thuoe doi tugng binh xét thi dua, khen thuong. 

- VC, SQ, NILÐ có hoi gian nghi om dai ngày (quá thÝi gian nghi theo quy dËnh 

cua Lut BHXH) ho·c nghi lam viçe khong huong luong trên 6 tháng (trong môc thÝi 
gian xem xét) thi không binh xét thi dua, khen thuong. 

III. NÙi dung, tiêu chí, trinh ty binh xét thi dua 
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Noi dung. tiêu chí binh xét thi �ua theo Quy dinh vÁ công tác thi dua, khen 
thuong cua truòng DHSP TDTT Hà NÙi, ban hành kèm theo Quyêt dËnh sô 327/QB-

DHSPTDTTHN, ngày 12/7/2021; 
CAan cr kêt quà dánh giá, phân loai VC, sQ, NLÐ �Ã tién h£nh binh xét thi dua khen 

thuong (chi có VC, SQ, NLÐ duoc �ánh giá, phân loai ß múc Hoàn thành xuât s�c, Hoän 
thành tôt nhiÇm vå mói dç diêu kiÇn dé binh xét thi dua, khen thuong). Cu thë: 

- VC, SQ, NLÐ �ugc don vË �ánh giá, phân lo¡i ß mírc Hoàn hành xuât s�c nhiÇm 
vy, nêu �at dç các tiêu chí thi �ua theo quy dËnh, dugc don vË binh bâu danh hiÇu Chiên sý 
thi dua co sß và dugc HÙi �ông thi dua khôi, HÙi �ông thi �ua câp trrómg bó phieu thong 
qua thì durge công nhân là Chiên sy thi dua co so. 

So luong chiên s+ thi dua co sß chi¿m 15% tông sÑ lao �ông tiên ti¿n toàn 
truong và trong �ó không quá 1/3 là viên chéc quan lý. 

VC, SQ, NLÐ dugc don vË �ánh giá, phân lo¡i o múc Hoàn hành tôt nhiÇm vu, 

nëu dat dù các tiêu chí thi dua theo quy dinh, dugc don vË binh bàu danh hiÇu Lao 
dÙng tiên tiên và duogc HÙi �ông thi dua khoi, HÙi �ông thi dua trurong bó phiêu thông 
qua thi dugc công nhn là Lao �Ùng tiên tiên. 

*Các buróc tiên hành tô chéc binh xét thi �ua: 
Buroc 1: 
- Tien hành hop xét thi dua và �Á xuát khen thuong tai các �on vË Phòng, Khoa, Trung 

tâm, ViÇn trrc thuÙc TruÝng. 
- Nop kêt quà hop xét thi �ua lên phông Tó chérc cán bÙ và Truyên thông 

(TCCB&TT) tông hãop. 
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Phong TCCB&TT (Ban Thu ký) tóng hop k¿t quå binh xét thi dua cça toàn 
truong sau dó tham muru cho Thuong tryc hÙi �ông thi �ua khen thuong. 

- To chéc hop HÙi dông thi dua khen thuöng Nhà truong 

NO 

Bróc 3: 
- Sau khi có kêt quà hÍp xét cça HÙi dông thi �ua khen thurong nhà truong, 

Phong TCCB&TT công khai danh sách kêt quà binh x¿t danh hiÇu thi �ua khen 
thuong cüa cá nhân và tp thê các don v/ (5 ngày làm viÇc); 

- Thông báo danh sách cá nhân và tp thê duoc Hi�u truong t·ng Gi¥y khen 
- Thông báo danh sách cá nhán, tép thê dÃ nghË khen cap BÙ, câp Chinh phç, cáp 

Nhà nuóc. 
Tong hgpý kiên phán ánh cça viên chéc, s+ quan, nguoi lao �Ùng trinh Thuong 

truc hoi dông thi dua khen thuong (nêu có). 
Buoc 4: Trinh HiÇu truongký Quyêt dinh công nhân danh hiÇu thi dua, khen thuröng. 
Buroe 5: Huóng dân các don vi, cá nhân viêt báo cáo th£nh tích, ho£n chinh hÓ so 

khen thuong câp BÙ và câp Chính Pho, câp Nhà nuóc. 
V. Thoi gian và tó chére thyc hiÇn 

TT ThÝi gian | Noi dung Don vË thrc hiÇn 

Các don vi tiên hành hop binh xét thi 
dua và d xuât khen thuong dôi vói cá | 
nhán và tap thê don vË 

- Tông hop kêt quá binh xét thi �ua toàn Phòng TCCB&TT tông hÍp 
truong 
- HÙi dông thi dua khen thuông tiên | Giám hiÇu, Chç tich công doàn trrön8 hành hop binh xét danh hiÇu thi dua | Bi thu doàn thanh niên và truong cac 

Ngày 8/8 

dên 12/8 
Toàn thê VC, SQ, NLÐ cça các 
don vË 

|2 
Tir 15/8 - Thành phân dr hÍp: Dång üy- Ban 

den 19/8 

2 



h nhan và tâp thê toàn truong; don vi (theo quyët dinh thanh lap HÙoi 
Xet duyÇt danh sách khen thurong cho �ông thi �ua khen thuöng) 

tp the và các nhân; Xét duyÇt danh 
sách cá nhân, tp thê �dê nghË khen câp 

BÙ, câp Chinh pho, câp Nhà nuóóc 
- Thông báo kêt quà công nhân danh 

hiÇu thi dua cùa cá nhân và tp thê các 
don v 

Thong báo danh sách cá nhân, täp 
thê dugc HiÇu truong t·ng Giây khen 
hong báo danh sách cá nhân. tan thêPhong TCCB&TT (tông hop y | 

duoc dê nghË khen câp BÙ, câp Chính 
phù, câp Nhà nuóc và huóng dân viêt 

Ngày 22/8 
dên 26/88 

kiên phàn ánh nêu có trinh Thuòng| 
trrc hÙi dông thi dua khen thuong) 

bão cáo thành tích 
- Trinh Hiçu trrong ra Quyêt dinh công 
nhn danh hiÇu thi dua và Quyêt dinh 
khen thuong cho cá nhân và tp thê các 

don V 
Hoàn thien hô so dê nghË BÙ xét t�ng 
danh hiÇu thi dua cho cá nhan va cac 

tân the có liên quan 
don vi cça Nhà truòng 
Hoàn thiên hô so dê nghË BÙ xet tang Phong TCCB&TT và các cá nhân, 
Bang khen cho cá nhän va cac a0n v tâp thÃ có liên quan 
cua Nhà truong 
Hoàn thien hô so dê nghË Chính phç, 

Phong TCCB&TT và các cá nhân, | Ngày 29/8 
den 31/8 

Ngày 01/9 
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dên 16/9 

Phòng TCCB&TT và các cá nhân, Ngày 19/9 Nhà nuóc xét t�ng danh hi�u thi dua, 

dên 30/9 khen thuong cho cá nhân và tp thê tâp thê có liên quan 

tnrong 

IV. Yêu câu chung 
Các don vi có trách nhiÇm tô chúc thåc hiÇn nghiêm túc, minh b¡ch viÇc binh 

xét thi dua, khen thuÝng 
Hoso hop xét nÙp �ây dù vê phòng TCCB&TT truóc ngày 12/8/2022 (và gii b£n mêm 

qua dia chi email lequynhhoatdtta@gmail.com cho �ông chí Lê Quynh Hôa), bao gôm: 
Bien bàn hop binh xét thi dua, khen thuong có ghi dây dù ý kiên dóng góp cça 

viên chúc trong don vË. (Theo ma1) 
- Danh sách kêt quå binh xét thi dua cça �on v/. (Theo mâu) 
- Báo cáo thành tích cá nhân dê xuât khen tëng m·t. 
Trên dây là Ké ho¡ch tó chéc triên khai công tác binh xét thi dua, khen thuong 

cua Truong Dai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi n�m hÍc 2021 2022. Trong quátrinh tó 
chúc thuc hiÇn có vân dê yuóng m�c, liên hÇ trye tiêp vÛi �ông chi Lê Quynh Hòa 

CV. Phong TCCB&TT. 
KU TRUÖNG Noi nhin: 

- HDT, �àng üy, BGH (dé chi d¡o) 
- Các don vË (dë thyc hiÇn); 

- Công doàn (dê phôi hgp); 

Website truong, 

TRUONG 
DAL HOC SU PHAM 
oTHE DUC THË THAO 

HNO Luu: VT, TCCB&TT. 

Nguyèn Duy Quyêt 
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