
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  

Số:            /VHL-TCCB 

V/v tổng kết công tác  

thi đua, khen thưởng năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 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; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

91/2017/NĐ-CP và các quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2021 theo một số nội dung như sau: 

1. Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022 (Mẫu số 1 - kèm theo). Báo cáo kết quả công tác năm 2021 

tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/10/2021 và ước thực hiện đến hết ngày 

31/12/2021. 

2. Tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.  

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: 

a) Cấp Viện Hàn lâm  

Hồ sơ (01 bộ bản chính) như sau: 

- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị. 

- Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng (đối với báo cáo đề nghị tặng Cờ Thi đua của Viện Hàn lâm phải có tóm tắt 

thành tích nổi bật trong năm 2021). 

- Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

cấp cơ sở. 

- Bảng tổng hợp đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (Mẫu số 

2,3 - kèm theo). 

b) Cấp Nhà nước 

Hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị (01 bản chính). 
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- Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể đề nghị danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (05 bản chính). 

- Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

cấp cơ sở (01 bản chính). 

- Trường hợp cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng do có phát minh, 

sáng chế, sáng kiến phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

- Bảng tổng hợp đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng (Mẫu số 4, 5, 6, 7 - kèm theo). 

Mẫu báo cáo thành tích được quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

4. Thời hạn nộp hồ sơ: 

a) Các đơn vị gửi Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Hồ sơ 

đề nghị khen thưởng về Viện Hàn lâm theo thời hạn như sau: 

- Trước ngày 08/11/2021 đối với Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2021;  

- Trước ngày 03/12/2021 đối với Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Viện Hàn lâm 

và bảng tổng hợp kết quả khen thưởng cấp cơ sở năm 2021 (Mẫu số 8 - kèm theo); 

- Trước ngày 15/01/2022 đối với Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi kèm theo file điện tử về địa chỉ email: 

nguyenthanh@vast.vn (định dạng “.doc” đối với tờ trình, danh sách, báo cáo thành 

tích; bảng tổng hợp; định dạng “.pdf” đối với hồ sơ khác có liên quan). 

5. Tổ chức thực hiện: 

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng 

quy định hiện hành. Đối với các Ban chức năng và Khối Văn phòng dân đảng tổ 

chức họp toàn thể viên chức để bình xét thi đua, khen thưởng.  

Hồ sơ đề nghị khen thưởng chỉ được tiếp nhận khi Viện Hàn lâm nhận được 

văn bản giấy và văn bản điện tử của đơn vị đúng quy định về thời hạn nêu trên. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực tiếp với 

Ban Tổ chức - Cán bộ, ĐT: 024.37568195 để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để b/c); 

- PCT Trần Tuấn Anh; 

- Văn phòng Đảng ủy; 

- Văn phòng Công đoàn; 

- Văn phòng Đoàn Thanh niên; 

- Lưu: VT, TCCB.T 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh 
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