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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

HIJONG DAN
BANH GIA, XEP LOJ CHAT LUNG VIEN CHtC, NGIJI LAO BONG
VA B!NH XET THI DUA, MIEN THIJNG NAM HQC 2021-2022
(Kern theo Cong van s 409f/HVN-TCCB ngày20 tháng 6 näm 2022
cüa Giám dc H9c vin Nông nghip Vit Nam)
Phan I
DANH GIA, XEP L031 CHAT LUNG VIEN CH1J'C
I. Can cfr
1. Lut Viên chirc ngày 15 tháng 11 näm 2010; Lut si'ra di, b sung mt s
diêu cüa Li4t Can b, cong chüc và Lut Viên chirc ngày 25 tháng 11 näm 2019;
2. Nghj djnh s 90/2020/ND-CP ngày 13 tháng 8 näm 2020 cUa ChInh
phü ye dánh giá và phân loai can b, cong chirc, viên chirc;
3. Quyt djnh s 10261QD-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 näm 2014 cüa
B truOng B Nông nghip và Phát triên nông thôn quy djnh chüc näng, nhim
v11, quyên hn và cci câu to chüc cüa H9c vin Nông nghip Vit Nam;
4. Can cir Quy ch t chrc va hot dng cüa Hçc vin NOng nghip Vit
Nam duçic ban hành kern theo Nghj Quyêt so 58131NQ-HDHV ngày 22 tháng
11 näm 2021 cüa Hi dông Hçc vin Nông nghip Vit Nam;
Xét diu kiên thuc t cüa Hçc vin.
II. Bi ttrçrng và nguyen tc dánh giá, xp 1oii cht ltrqng viên chirc
1. Di tuçing dánh giá, xp loi chat luçing:
Tat Ca viên chirc và nguYi lao dng lam vic ti Hçc vin (sau dâyg9i
chung là viên chirc) dêu duçic dánh giá, xêp loai chat luvng hang 11am, kê cà
viên chirc dang di hc tp O nu9c ngoài, hçip dông lao dng vói don vj.
Di vâi Chü tjch Hi dng HQC vin, Giám dc Hçc vin vic dánh giá do
Hi dong H9c vin thirc hin và gri kêt qua ye B Nông nghip và PTNT cOng
nhân.
Di vâi Các Phó Giám d&, Thu k Hi dông H9c vin, Phó Chü tjch Hi
dông (là nguèri H9c vin) vic dánh giá do Hi dông Hçc vin thirc hin.
2. Nguyen tc dánh giá, xp '°ai ch.t luqng
a) Bão dam khách quan, cong bng, chinh xác; không n nang, trü dip,
thiên vj, hInh thüc; bão dam dung thâm quyên quân l, dánh giá viên chüc;
b) Vic dánh giá, xp loi chit krqng phài can cir vào chüc trách, nhim
vui duc giao và két qua thrc hin nhim vi, the hin thông qua cOng vic, san

phm c1i th; di vâi viên chirc lãnh dao, quân l phâi gn vâi kt qua thirc hin
nhim v1i cüa dan vj dirge giao quãn 1, phii tráeh;
c) Kt qua dánh giá, xp loai chit hrçng cht hrcrng viên chüc dugc sir
diving lam co s& dê lien thông trong bInh xét danh hiu thi dua, khen thixrng và
dánh giá, xêp loai chat lugng chat luçmg dâng viên';
d) Thri gian xét dánh giá, xp loai cht lucrng viên chüc, ngithi lao dng
näm hc 2021-2022 ducc tinh tir 01/8/2021 den 30/6/2022
e) Mt s tri.thng hçp lu'u :
- Viên chüc có thii gian cong tác trong 11am chua dü 50% th?yi gian cüa
11am h9c thI không thçrc hin vic dánh giá, xp loai cht luçmg nhung vn phâi
kim dim thai gian cOng tác trong näm, tri'r trithng hqp nghi ch d thai san.
- Viên chirc nghi không tham gia cong tác theo quy djnh cüa pháp 1ut trong
11am tü 25% thiM gian dn diri 50% thô'i gian näm hçc thI vn thirc hin dánh giá
nhirng không xp loai chat 1isçng a mirc hoàn thành t& nhim vçi trâ len.
- Viên chirc dirge Hçc vin ci'r di dào tao, bi duo'ng thI thic hin dánh giá,
xp loai chit luqng dra trên m1rc d hoàn thành thim vi và kt qua hçc tap.
- Vién chCrc nghi ch d thai san theo quy djnh cüa pháp lust thI kt qua
xêp loai chat luqng trong nàm là kêt qua xêp loai chat krçing cüa thii gian lam
viêc thuc tê cUa näm do.
- Viên chüc trong 11am vi phm kS' 1ut tir hInh thirc khin trách tth len
thI 11am do dánh giá, xep loai chat luçing 0' mirc không hoàn thành nhim v1i.
- Vién chüc chuyn cOng tác ti'r noi khác v thI dan vj cOng tác mâi có
trách nhim dánh giá, xêp loai. Dông th0'i có 9 kiên nhan xét dánh giá cUa dan vj
cong tác Cu trong th0'i gian tixang lrng tri.r0'c khi chuyên ye dan vj cong tác m0'i,
trir trir0'ng hgp không cOn dan vj cü.
- Giâng viên giàng day ma kiêm nhim quan 19 a dan vj khác thI thirc
hin dánh giá, bInh bâu danh hiu thi dua tai ncii kiêm nhim. DOi vói Lânh dao
dan vj kiêm nhim 0' nhiêu noi thI dánh giá theo vj trI Lânh dao dang giC cao
nhât. Dôi vái cá nhân lam vic kiêm nhim 0' nhiêu dan vj thI dánhgiá va bInh
xét thi dua 0' dan vj Co t5r l th0'i gian lam vic nhiêu nhât (theo quyêt djnh phân
cOng cOng tác), các dun vj kiem nhim khác deu có nhn xét, cho 9 kiên.
- HQc vin khOng xem xét d nghj hInh th0'c k9 lut di vâi viên chi'rc
sinh con thu 3 ke tr ngày 28/4/2019 do mang thai ngoài 9 muOn, nêu thirc hin
các bin pháp kê hoach hoá giá dInh gay anh hir&ng nghiêm trçng den sue khoé
ngu0'i mc (có xác nhn cüa ccr s0' y té). Tuy nhiên, dOi vOi vien chuc sinh con
th 3 vic dánh giá, xêp l°ai chat luqng viên chüc, tai näm sinh con müc cao
nhât là Hoàn thành nhiêm vii.
- VOi giãng vien, các gi0' giâng, gi0' thçrc hành do djch Covid chua b trI
dugc thI tam tInh so gi0' theo djnh muc quy djnh.
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III. Tieu chi chung ye danh gia, xep 1oi chat 1u'çng vien chtrc
1. ChInh trj ttr tix&ng
a) Chp hành chü trisong, diRing liM, quy djnh cUa Dâng, chInh sách,
pháp 1ut cüa Nhà nrnc và các nguyen täc to chüc, k' lut cüa Dãng, nhât là
nguyen tàc tp trung dan chi, tr phê bInh và phê bInh;
b) Co quan dim, bàn linh chInh trj vüng yang; kiên djnh 1p trixng;
không dao dng truâc mi khó khan, thách thirc;
c) Dt li Ich cüa Dãng, quc gia - dan tc, nhân dan, tp th len trén li
Ich cá nhân;
d) Co thüc nghiên cüu, hçc tip, vn diing chü nghia Mac - Lenin, tu
tuâng Ho Chi Minh, nghj quyêt, chi thj, quyêt djnh và các van bàn cüa Dãng.
2. Do due, li sng
a) Không tham ô, tham nhüng, tiêu crc, lang phI, quan lieu, Co hi, vi
ku, hách dich, cüa quyên; không có biêu hin suy thoái ye do due, lôi sOng, t1r
diên biên, tir ehuyên boa;
b) Co li sng trung thrc, khiêm tn, chân thành, trong sang, giàn dj;
c) Co tinh thin doàn kit, xây drng Co quan, t chirc, don vj trong sch,
vrng mnh;
d) Không d ngthi than, ngui quen lçii dung chüc v11, quyn hn cüa
mInh dê tric lcii.
3. Tác phong, lé lôi lam vic
a) Co trách thim vi cOng vic; näng dng, sang tao, dam nghi, dam
lam, linh hot trong thiic hin nhim vi;
b) Phuong pháp lam vic khoa h9c, dan chü, dung nguyen tic;
c) Co tinh thn trách nhim và phi hçip trong thire hin nhim

vv;

d) Co thai d dUng mirc và phong each 1mg xU, l li lam vic chun
m1rc, dáp 1rng yêu câu cUa van hóa cOng vii.
4. ' thUc t chUc k lut
a) Chip hành sir phân cong eUa t chUc, don vj;
b) Thirc hin cae quy djnh, quy ch, ni quy cUa Co quan, t chire, don vi
ncri cOng tác;
c) Thire hin vie kê khai và cong khai tài san, thu nhp theo quy djnh;
d) Báo cáo dy dU, trung th%rc, cung cp thông tin chInh xác, khách quan
ye nhüng ni dung lien quan den vic thirc hin chUc trách, nhim vii duqc giao
và hot dng cUa co quan, to chUc, dcm vj vài cap trén khi dixçrc yêu câu.
5. K& qua thrc hin chUc trách, nhim vi ducic giao
5.1. Di vói viên chUc khOng giü chUc vii lAnh dio, quãn l:
a) Kt qua th%rc hiên nhiêm yu theo quy djnh cUa pháp lut, theo k
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hoch d ra hoc theo cong vic cii th duqc giao; khi luçing, tin d, cht
krçmg thirc hin thim viT;
b) Thai d phiic v1i nhân dan, doanh nghip di vâi nhctng vi trI tip xüc
trirc tip hoc trirc tiêp giãi quyêt cOng vic cüa ngui dan và doanh nghip.
5.2. Di vói viên chirc lânh do, quán 1:
Ngoài dánh giá k& qua thirc hin nhu vién chirc không giü chirc vi lãnh
do, quân 1 (Miic 5.1) con dánh giá kêt qua các ni dung sau:
a) Quán trit, th ch hóa và th%rc hin chü truang, du?ing 1i cUa f)áng,
chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuâc ti dan vj;
b) Duy trI kST 1u.t, kST cuong trong dan vj; không d xây ra các v1i, vic vi
phm kS' 1ut, vi phm pháp 1ut phâi xü 1, tInh trng khiêu ni, to cáo kéo dài;
phOng, chông tham nhüng, lang phi trong ph.m vi dan vj;
c) Lãnh dao, chi dao, t chi'rc kim tra, thanh tra, giám sat, giãi quyêt
khiêu nai, tO cáo theo thâm quyên; chi do, thirc hin cong tác cãi cách hành
chinh, cái cách chê d cOng v1i, cOng cht'rc ti dan vj;
d) Xây dimg chuang trInh, k hoch hott dng hang nàm cüa dan vj duc
giao quãn 1, phii trách, trong do xác djnh rO két qua thirc hin các chi tiêu,
nhim v11, lucmg hóa bang san phâm cii the.
A

•p.

IV. Tieu chi xep 1ou vien chtrc
Tiêu chI xp loai ch.t luçing viên chüc duçc thuc hin theo: M%lc 3,
Chuong 2 (Diu 12,13,14 và 15) cUa Nghj djnh s 9012020/ND-CP ngày 13
tháng 8 nàm 2020 cüa ChInh phü v dánh giá, xp loi chat luçing can b, cOng
chirc, vién chirc và Quy djnh cüa H9c vin.
Cu th các tiêu chI nhu sau:
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BANG TOM TAT cAc TIEU CHI DANH GIA, XEP LOI CHAT LffiNG VIEN CHU'C
Hoàn thành xuãt sc
- Thirc hin t& cãc quy djnh
tti khoãn 1, khoán 2, khoãn 3,
khoãn 4 Miic III cüa huàng
dn nay.
- Hoàn thành 100% nhim vu
dung tin d, bão dam cht
luçing, hiu qua cao, It nht
50% nhim vi hoàn thành
vi.rqt miirc (Vâi giãng viên
duçc bü gi gifla NCKH vã
Giãng day nhung không
nhim v11 nao hoàn thành duâi
Viên chIrc 70%, riêng giang vién giãng
day các mon h9c c ban, l
không
quãn 1
1un chInh trj, ngoai ng, giáo
diic th chit và giáo diic quc
phông hoàn thành It nht 50%
djnh mirc gi nghiên cüu khoa
hoc)
- Tng s dim trfr cüa cá
nhân trong näm không qua 10
dim.
- CO th?i gian lam vic> 80%
hoc duçic cir di hQc tip, dao
tao bi duOng CO báo
k
qua dt loai khá trâ len, khOng
vi pham
1ut tai c s dào
tao
Di ttrqng

Hoàn thành tot nhim vu
- Th?c hin t& các quy djnh
tj kha 1, khoãn 2, khoãn 3,
khoãn 4 Mijc III cüa huàng
dn nay.
- Hoàn thành 100% nhiêm vu
duçvc giao, bão dam dung tin
d, cht hrcmg, hiu qua. (Vâi
giãng viên duqc bü gi gifla
NCKH và Giáng day, nhung
không thim v11 nào hoàn
thành duâi 50%. Riêng di
vâi giãng viên giãng day các
mon h9c c ban, l luân chinh
trj, ngoai ngi, giáo due th
chit va giáo dic quc phOng:
nu không dü gi nghien C1IU
khoa h9c thi s gi day
phãi bü dü s gRi nghien cüu
khoa hoc con thiu).
- Tng s dim trtr cüa cá nhân
trong näm không qua 15 dim.
- Co thM gian lam vic> 80%
hoäc duc cir di hoc tip, dao
tao bi duOng có báo cáo k&
qua dat yéu cu trâ len, khOng
vi pham k lust t?i c s dao
tao

Hoàn thành nhim vu
- Thrc hin tt các quy djnh
tti khoan 1, kha 2, khoãn 3,
khoãn 4 Miic III cüa huâng
dn nay.
- Hoàn thành tr 80% tth len
các nhim vii duçrc giao, trong
do CO không qua 20% nhim
vi chua bão dam chit luçing,
tin d hoc hiu qua thAp
- Viên chirc ducyc ciir di hçc
tip, dâo t?o qua han nhung
duc các cp CO thm quyen
cho phép gia han (Cap
hoc H9c vin cho phép) Va
cO báo cáo day dü ye dn V
quan l;
- Tng so diem trir cüa cá
nhân trong näm hçc tir 15
dim dn không qua 20 dim.

Không hoàn thành nhim vu
- Co biu hin suy thoái v tu
tuàng chInh trj, dto dirc, 1i
sang, tr din biên, tr chuyn hóa
theo dánh giá cüa cp cO thm
quyên;
- Mire do hoãn thành cong vic
không dat mirc hoàn thành
nFiiêm vu
- CO hnh vi vi pham trong qua
trInh thuc thi nhim vii bj xü l
k lust trong näm dánh giá
- Qua han duc cfr di dào tao ma
không duc cho phép gia han,
không th?c hin ché d báo cáo
dy dü vâi vâi dn vj quân l
nhân s1r;
- Tng s dim tth cUa cá nhân
trong näm hQc qua 20 dim.

Nhii vien chirc không gii
chüc v1i quãn 1, ngoãi ra:
- Thm vi hoàn thãnh 100%
thim v%1 dung tiên d, bão
dam chat krçng, hiu qua cao,
Viên chirc trong do It nhât 50% tiêu chi
quãn 1
hoàn thành vuqt mirc
- Vâi tru0ng khoa: 100% các
B mon diiçic dánh giá hoàn
thãnh nhiém vu trâ len, trong
do It nhât 70% bô mon hoàn
thành xuât sac nhiém vu

Nhiz vien chfrc không giU
chirc vii quãn 1, ngoài ra:
- Dcin vi hoàn thânh 100%
nhim vii, trong dO It nhât
80% tiëu chI dung tiên d, bão
dam chat hxqng, hiu qua cao,
- Vâi trung khoa: 100% các
B mon duçic dánh giá hoãn
thãnh nhim vii tth len, trong
do It nhât 70% hoàn thành tot
hoäc hoàn thành xut sac
nhim v1i.

6

Nhu vien chirc không gicr
chirc vit quãn 1, ngoài ra:
- Dn vj hoãn thành trén 70%
cac chi tiêu, nhim vii;
- Vâi trtthng khoa: Co it nht
70% các B mOn duçc dánh
giá hoãn thành nhim vi trâ
len

Nhu viên chiTrc không giU chirc
vi quãn 1, ngoài ra:
- Mirc d hoàn thành cong vic
cüa dn vi duâi tiêu chI cüa viên
chirc hoàn thành nhim vii
- Vâi các trtx&ng khoa: CO the b
mon hoàn thành nhim vi duâi
tiêu chI cüa viên chuc hoàn
thãnh nhim vii

1Y. Thâm quyn và trách nhim dánh giá, xp 1oi chat lirçrng viên chu'c
1. Giám dc H9c vin trirc tip dánh giá, xp loi và k phiu dánh giá di vâi
Tnning các dan vj thuc và trçrc thuc Hçc vin trén Co sâ d nghj cüa dan vj.
2. Tru&ng dan vi thuc và trirc thuc H9c vin dánh giá, xp 1oi và k)
phiu dánh giá cht lucing di vâi Phó Trithng don vj và viên chüc trong dan vi.
VI. TrInh ty và thu ttjc dánh giá, phân 1oi ti các don v
1. Buc 1. Viên chüc lam báo cáo t!x dánh giá kt qua cong tác theo
nhim vi duçc giao và hoàn thin Phiu b sung l ljch.
2. Buc 2: T chüc h9p dan vj d dánh giá, xp l°ai chit luqng dôi vâi
trng viên chi'rc. Ti cuc h9p lAn hiçit tmg viên chirc trInh bay kt qua dánh giá,
xp 1oi cüa mInh d các thành viên dir hçp dóng gop kin. Các kin gop
duçc ghi vào biên bàn và thông qua tai cuc hçp. Cuc h9p dan vj dixçic to chüc
nhu sau:
a) DM vâi các dan vj không có dan vj cAu thành (B mon và tuang
duong), Trithng dan vj t chirc cuc hçp dánh giá, xp loi chAt luçmg vâi thành
phAn tham dir là toàn th viên chüc.
b) Di vâi các don vj có dan vj cAu thành (B mOn và tuang duang, sau
day gi tt là B môn):
- Tnrmg B mOn t chüc cuc hçp dánh giá, xp loi vth thành phAn tham
d%r là toàn th viên chi'rc trong b mon. Biên bàn hp và Phik tr dánh giá, xp loai
chAt luqng cüa cá nhân cüa B mon duqc giri li cho Trq l t chüc cüa Khoa.
- Truâng dan vj t chirc cuc hçp can b chü ch& cüa dan vj dánh giá, xp
1oi chAt hrcing viên chirc trong dan vj (khi dã có kt qua tir dánh giá và biên bn
cüa B mOn) vri thành phAn tham dir: Chi üy chi b, Trtx&ng dan vj, Phó Tnrâng
dan vj, Tri.ràng và Phó Tnr&ng các b mOn, Chü tjch Cong doàn b phn, Di din
Doàn TNCS HCM là viên chüc.
- Vic dánh giá xp loi Truâng dan vj do Giám dc Hçc vin quyt djnh,
nhung trong cuc h9p dan vj, Trithng dan vj vn d9c bàn tir dánh giá, xp loii viên
chüc, don vj nhn xét, ghi kin dánh giá xp loai cüa don vj vào biên bàn và bang
tng hçip gfri Giám d& (qua Ban TCCB).

- Di vâi viên chIrc khOng thc hin vit tir dánh giá, phân loti hoc vng
mat d trInh bay báo cáo tir dánh giá, xp loai thI dan vj vAn tin hành dóng gop
kin, ghi vào biên bàn cuc hp d lam can cü dánh giá a các buóc tip theo.
- Khi t chüc hp dánh giá, xp loi không thirc hin vic lAy phiu cUa
tp th viên chüc.

3. Bucc 3: Trithng dan vj di chiu vói các tiêu chj quy djnh và trên Ca
sâ Phiu dánh giá, xp loti viên chüc, kin cüa thành viên d h9p và kiên
cüa chi üy quy& djnh dánh giá, xp loi di v&i tmg viên chüc.
- ' kin then xét bang van bàn cüa cp üy dan vj duc thçrc hin di vi
viên chüc quãn l tü cp Phó Tru&ng dan vj tr& xung.
4. Buâc 4: Sau khi dánh giá, xp 1oi ch.t krçing viên chüc, Truô'ng don
vj thông báo Cong khai k& qua dánh giá viên chirc cüa don vj, trong do ixu tiên
hInh thirc cong khai trên mOi truO'ng din tir.
VII. H1 so' và thôi gian hoàn thành
1. HôsogômcO:
a) Phiu dánh giá, xp 1oui chit liiçng viên chirc và Phiu b sung L ljch
cong chüc, viên chirc và nguii lao dng: (Mu so' 01 theo tIrng di tu'clng)
b) Biên bàn h9p cüa dan vj, b mOn: (MJ'u s 02).
c) Danh sách tng hçip kt qua dánh giá, xp loi chit krng viên
chüc: (Mu s 03).
d) Nhn xét cüa cp üy d& vói viên chüc quãn 1: (Mciu s 04).
2. Thai gian thu h so: Các dan vj gui h so dánh giá, xp 1oi chat
luçing viên chCrc v Ban T chüc vào các ngày tü 01/7/2022 dn 08/7/2022 (Ti
phOng 203, Ban T chüc can b, ông Phan Van Dng tip nhn h so); bàn mm
g1ri qua email: tccb@vnua.edu.vn. Sau th?ñ gian trén dan vj không np h so
duçic tInh là không t chrc dánh giá, xp loai chtt liiçing viên chirc, dng thi
Trithng don vj phãi chju trách nhim truc Giám dc H9C vin và viên chüc
trong don vj v vic dánh giá, xp loai chat lucmg viôn chüc.
A

Phan II
B!NH XET DANH HIEU THI DUA, KHEN THIXNG
A. Can cfr
1. Lut Thi dua, Khen thixàng ngày 26 tháng 11 näm 2003 và Lut Sua
di, b sung mOt s diu cüa Lu,t Thi dua, Khen thuâng ngày 14 tháng 6 näm
2005; Luât Sua di, b sung mt s diu cUa Lut Thi dfla, Khen thithng ngày
16 tháng 11 näm 2013;
2. Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa ChInh
phü quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut Thi dua, Khen thu&ng;
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3. Thông tu s 08/201 8/TT-BNINPTNT ngày 06 tháng 8 nàm 2018 cüa
B Nông nghip và Phát trin nông thôn huâng dk cong tác thi dua, khen
thithng trong ngành Nông nghip và Phát trin nOng thôn;
4. Quy djnh cong tác thi dua, khen thi.thng ban hành kern theo Quy&
djnh s 1487/QD-HVN ngày 08 tháng 06 nàm 2016 cüa Hçc vin Nông nghip
Vit Narn.
B. iMi tu'çrng
I. Di ttrqng du'qc bInh xét các danh hiu thi dua
1. Các don vi thuc Hoc viên (tii b mOn trâ len).
2. Tt Ca cOng chc, vien chüc dang lam vic hoc dang trong thai gian
t.p sir và có hçip dng lam vic/hçip dng lao dng tr 1 näm trä len tai Hçc vin
du duçic tham gia bInh xét các danh hiu thi dua.
3. Thôi gian nui vien chüc nghi thai san theo quy djnh duçic tInh d bInh
xét danh hiêu thi dua.
4. Viên chirc di dâo tao & nithc ngoài:
a) Tru&ng hcp dithi 01 näm, nu dat kt qua hçc tp tir loai khá trâ len
hoc hoàn thành nhim vit và có xác nhn cüa co s& dào tao, bi dung v chap
hânh t& các quy djnh hin hành thI kt hçip v&i th&i gian cong tác tai don vi d
bInh xét danh hiu Lao dng tiên tin. Trithng hqp du&i 25% th&i gian cOng tác
11am dugc bInh xét danh hiu Lao dng tiên tin, Chin s5 thi dua co s&.
b) Tru&ng hçp tilt 01 näm tr& len, có kt qua hçc tp tilt l°ai khá tr& len
chp hành t& các quy djnh hin hành & noi dào tao, bi diiOng thI näm do thrc
xem xét, xét tang danh hiu Lao dng tiên tin.
K& qua h9c tap, giy xác nhQn dugc gilri và h.ru giü tai don vj lam minh
chüng. Khi Thu&ng trirc Hi dng Thi dua, Khen thu&ng yêu cu thI &m vj
cung cp minh chirng.
5. Di v&i cá nhân thuyên chuyn cOng tác thI don vj m&i có trách nhim
bInh xét danh hiu thi dua, tru&ng hçp cOng tác tai don vj Cu tilt 50% th&i gian
cOng tác nám tr& len phâi có ? kin nhn xét cilia don vj cü.
6. Giãng vien giãng day kiem nhim & phOng, ban, trung tam, cOng ty thI
bInh bu danh hiêu thi dua tai noi kiêm nhiêm. D,i vâi cá nhân lam viêc kiêm
nhim & nhiu don vi thI duçtc bInh xét thi dua & don vj cO t' 1 th&i gian lam
vic nhiu nht (theo quyt djnh phân cong cOng tác).
II. Các truffng hçrp không du'çrc bInh xét cäc danh hiu thi dua
1. Ca nhân bj k lust tilt milrc khin trách tr& len trong näm hçc khOng
diiçc bInh xét các danh hiêu thi dua.
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2. Ca nhân mi tuyn diing lam vic dithi 83% thii gian cong tác näm
hoc nghi vic ti'r 40 ngày tth len không bInh xét danh hiu thi dua.
3. Dan vj có cá nhân bj kS' 1ut tr rnüc khin trách trâ len trong näm h9c
không duqc bInh xét các danh hiu thi dua.
C. Mt s tiêu chI chInh bInh xét danh hiu thi dua, khen thtr&ng
I. Danh hiu thi dua cp H9c vin
1. Danh hiu Lao dng tiên tin duçc xét ttng cho cá nhân dt các tiêu
chun sau:
a) Chp hành t& chü trucing, chInh sách cüa Dàng, pháp lu.t cüa Nhà
nuóc, ni quy, quy djnh cüa Hçc vin, dan vj và cüa khu dan Cu; có tinh thin tir
lc, tir cithng khc phiic khó khàn d hoàn thành nhim v11 duçic giao; doàn kt,
tuang trcy giüp di dng nghip trong Cong vic; tIch circ tham gia các phong trào
thi dua.
b) TIch circ h9c t.p chInh trj, van hóa, chuyên môn, nghip vii.
c) Co dto düc, lii sng lành minh.
d) Duçic déinh giá, xp loai ch.t lucing viên chüc tiir müc Hoàn thành t& nhim
vu trâ len.
e) Dã dàng k danh hiu thi dua.
f) Dam bâo dü s gi công, ngày cong.
g) Co thüc trong vic câi tin l li lam vic, cài each thu tVc hành
chInh, nâng cao näng sut lao dng; guang mu thirc hin dung quy trInh giâi
quyt cong vic theo chirc nàng, nhim vii ducic phân công, dam nhtn.
2. Danh hiêu Chin s5 thi dua cci si
TST l danh hiu Chin si thi dua ca sâ khOng qua 14,5% tng s cá nhân
dtt danh hiu Lao dng tiên tin cUa dan vj, trong do lãnh do (nhüng nguñ
duçic huOng phii cp chirc vii) chim không qua 50%. Tren ca sâ tiêu chuân cUa
Hc vin, dan vj có th xay dirng tiêu chu.n riêng phü hçip vOi dan vj nhung
không thp han tieu chun chung cüa Hc vin. Tiêu chun cii th nhu sau:
2.1. Tiêu chun chung
a) Dt danh hiu Lao dng tien tin.
b) Duçic dánh giá, xp loai chit luçing viên chüc a müc hoàn thành xu& sc
nhiém VII.
c) Co sang kin là giài pháp k5 thut, giài pháp quân l, giãi pháp tác
nghip ho.c giái pháp 11ng diing tin b k thu.t d tang nàng suit lao dng,
tang hiu qua cOng tác ducc H9c vin cOng nhn;
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2.2. Tiêu chuân riêng
2.2.1. Dôi vâi giãng viên
- Nhim vii nào cüng hoàn thânh vuqt djnh mirc;
- Vi giãng viên vuçit djnh müc giãng dy nhung hoàn thành It nht 70%
gi?i nghiên ciru khoa h9c trong do có tiêu chi bài báo quc t hotc dê tài/nhim vi,i
KHCN ducic phê duyt vuçit m'Crc, sau khi bü gii giãng dy cho KHCN thI vn
vuçit djnh müc giä giãng It nht 20%.
- Riêng giâng viên giàng dy các mon hçc c bàn, 1 lun chinh trj, ngoi
ngü, giáo diic th cht và giáo diic quc phOng, hoàn thành It nht 50% djnh
müc gi nghiên ciru khoa h9c nhung sau khi dâ bü dü gi NCKH vn con vuqt
mi'rc gi giàng dy It nht 20%.
- Vri giãng viên vuçit djnh müc gR KHCN trong dO có tiêu chi bài báo
quc t ho.c d tàiInhim v1i KHCN duçc phê duyt vuçit müc, hoàn thành It
nht 70% gii dy theo djnh mirc, thI sau khi bü gi KHCN cho gi?i giãng xong
vn phâi dam bâo vuçit djnh müc KHCN it nh.t 20%
2.2.2 V sang kin
Ngoài theo tiêu chun chung ( c, m1ic 2.1 cUa huâng dn nay), các cá nhân
dtt mt trong các thành tIch sau cO th trinh Hi dng xét sang kin:
- Chü trI d tài cp H9c vin, hoc tham gia d tài cp B, thu k d tài
cp Nlhà nuâc và tucing duang tr& len dã hoàn thành dung tin d hoc dã duçic
nghim thu dt 1oi khá tth len;
- Huàng dn sinh viên nghiên ciru khoa h9c cO báo cáo duçic nghim thu
dt loi khá tth len;
- Co giáo trInh, bài giãng, tài 1iu biên djch dâ duçic xut bàn, in trong
nàm hçc phü hçp vi tin d däng k;
- Co tin b k5 thut, bang phát minh sang ch dizc co quan có thm
quyên cong nhn;
- Tác giá chinh 01 bài báo khoa hQc däng trên tp chI trong danh miic 1ST,
Scopus;
- Chü trI son thão van bàn quy phm pháp 1ut dam bão cht luçing và
dung tin d dà duc ban hành theo quyt djnh phân cong
2.3. Quy djnh riêng di vâi mt s tru?ng hçip
a) DM vi viên chuc là Trithng &yn vj thuc và trirc thuc 11cc vin,
ngoài các tiêu chun nêu trên, dan vj do viên chüc do quân l phãi dt danh hiu
Tp the lao dng tiên tiên.
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b) ChU tjch Hi dng Hc vin, Giám dc và Phó Giám dc Hçc vin,
Chü tjch Cong doàn Hçc vin và BI thi.r Doàn Thanh niên Ctng san Ho ChI
Minh HQC vin không tInh trong t5i 1 các dcm vj.
c) Dan vj thuc và tr1rc thuc H9c vin có s luvng viên chüc duâi 10
nguii thI tüy müc d hoàn thành nhim vii cüa cá nhân, dan vj d nghj danh
hiêu Chin s thi dua len Hôi dng Thi dua, Khen thung Hçc vin xem xét,
quy& djnh.
d) Dan vj 1p danh sách theo thu tir uu tiên tü cao xung th.p theo s
phiu bu (bao gm Ca CC trixmg hçp ngoài chi tiêu 14,5% cUa dan vj). Trong
trithng hcip các cá nhân có s phiu b.0 bang nhau thI Chü tjch Hi dng thi
dna, khen thu&ng/Tru&ng dan vj xem xét quy& djnh.
e) Vi các Tnrâng nhóm nghiên ci'ru xut sic, nghiên c1ru tinh hoa nu dat
dü các tiêu chI cüa nhóm dang k và cá nhân hoàn thành vuçit müc 100% các tiêu
chI thI duçic d nghj xét t.ng danh hiu Chin s thi dua len Hi dng Thi dua,
Khen thithng Hçc vin xem xét, quyt djnh ma không tInh trong 14,5% cüa dan vj.
3. Danh hiu Tp th Lao dng tiên tin
Tp the Lao dng tiên tin là t.p th tiêu biu duçc 1a chçn trong s các tp th
hoàn thành t& nhim vu thuc Hçc vin (t11r b mon tr& len), dat các tiêu chun sau:
a) Ni bt doàn kit, gl.rang mu, di d.0 trong chp hành du&ng li, chü
truang chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nixOc; chp hành dy dü các quy
djnh cüa HQC vin; thrc hin t& Quy ch dan chü ca sâ.
b) Hoàn thành t& nhim v1t và k hoach duçic giao: di vOi b môn, khoa
hoàn thành chuang trInh chi ti& cho tt cã các ngành h9c, các h dào tao, dim
nghién ciru khoa h9c và dào tao vào thirc tin, biên soan giáo trInh, bài giãng, tài
1iu tham khâo phiic vii tt giâng day, di mth phucing pháp giãng day, lmg
d%lng cong ngh thông tin vào dy và h9c; xay dimg Hçc vin xanh - sach - dçp.
KhOng có biu hin tiêu circ gian di trong kim tra, cho dim dánh giá, thi t&
nghip, khoá 1un và các t nan xâ hi trong H9c vin.
c) Co 100 % cá nhân trong t.p th hoàn thành nhim vii duqc giao, trong
do có trên 80% Ca nhân dat danh hiu Lao dng tiên tin, có cá nhân dat danh
hiêu Chin s5' thi dua ca s&, không có cá nhân bj kS' 1ut tü khin trách tth len.
d) Dixqc cong nhân là dan vi hoàn thành t& nhim v1i dirqc giao trâ len.
4. Danh hiu Tp th Lao dng xuât sac
Tp th Lao dng xut s&c là tp th tiêu biu, duqc hra chçn trong s6 các
tp th dat danh hiu Tp th Lao dng tien tin trçrc thuc Hçc vin (khoa, ban và
tuang duang), dat các tieu chun nhu sau:

12

a) Tp th có nhiu sang tao, vt khó, hoàn thành xut s&c nhim vii,
thrc hin t& quy djnh cUa Nhà ni.rOc và Hpc vin.
b) Ni b doàn k&, gucing mu, chp hành t6t chU trucing, chInh sách cUa
Dãng, pháp 1ut cüa Nba nrnc, ch.p hành dy dü eác quy djnh cüa Hçc vin.
c) Co phong trào thi dua thuing xuyên, thit thirc, hiu qua (hoc có
nhiu nguM tham gia các phong trào van ngh, th diic th thao cUa Hçc vin).
d) Co 100% cá nhân trong tQp th hoàn thành thim v11 dugc giao và
90% dat danh hiu Lao dng tiên tin.
e) Duçc cong nhn là dn vj hoàn thành xut sc thim v%1 thrc giao.
1) Co cá than dat danh hiu Chin s5' thi dua Ca sr và không có cá nhân
bj k$' lu.t ti'r mirc khin trách tr& len.
5. Biêu mu blnh xét danh hiêu thi dua cIp Hc vin
a) Biên bàn hp thi dua (Máu so' 05)
b) Danh sách d nghj Lao dng tiên tin (MJu so' 06)
c) Danh sách Không d nghj Lao dng tiên tin (Mu so' 07)
d) Thuyt minh torn tt sang kin (Mu so' 08)
e) Báo cáo thàth tIch Chin sl thi dua Ca s& (MJu so' 09)
f) Danh sách tng hçp torn tt sang kin (Mu so' 10)
g) Danh sách d nghj Chin si thi dua Co si (Máu so' 11)
h) Báo cáo thànb tIch tp d nghj Tp th Lao dng xut sc (Máu so' 12)
i) Danh sách d nghi Tp th Lao dng tiên tin, Tp th Lao dng xuât
s&c (MJu so' 13)
A

II. Khen thu'ffng cap cao
1. Bang khen cüa B truO'ng B Nông nghip và PTNT
a) Di vi Ca than: Bang khen cüa B truO'ng d tng cho cá than guong
mu chp hành t& chü trucing, chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuâc,
dat mt trong các tiêu chun sau:
- Co thành tIch xut sc duçic bInh xét trong trong các phong trào thi dua.
- L,p duqc nhiu thành tIch có pham vi ânh huàng trong tirng 11th virc
cOng tác (thuc bO, ngành, tinh, doàn th trung irang).
- Co 02 näm lien tc duçc llQc vin dáth giá, xp loai cht hxcng mrc
hoàn thàth xut sc thim vçi, trong th?ñ gian do có 02 sang kin duçc Cong nhn
va ap dçing hiu qua trong phm vi H9c vin. IJu tiên các cá nhân có d tài nghiên
c1ru khoa h9c nghim thu dat l°ai khá tth len, hoc có bài báo dàng a tap chI quc
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t hoc chü trI vit giáo trInh duçic xut bàn và dua vào sir diing hoc tham gia
sotn thão van bàn quy phtm pháp 1ut duçic các cp phê duyt, ban hành.
S luçing cá nhãn d ngh B tru&ng tng Bang khen không vixçit qua 3% s6
lucing cá nhân duçc dánh giá hoàn thành xut sc chüc trách thim v11 trong toãn
Hpc vin. u tiên Ca nhân hai näm lien ti1c dat danh hiu Chin si thi dua Co s.
b) Di vâi tp th: Bang khen cüa B trrning d tang cho tp th guong
mu chp hành tht chü truong, chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nthc,
dat mt trong các tiêu chun sau:
- Co thành tich xut sc duçic bInh xét trong phong trào thi dua;
- Lp duqc thành tIch xut sc dt xut Co phm vi ânh hu&ng trong timg
11th virc cong tác (thuc b, ngành, tinh, doàn th trung uong);
- 02 näm lien tVc dat danh hiu T.p th Lao dng xut s&c, ni b doàn
k&, thirc hin t& quy ch dan chU a cci sâ, t chirc t& các phong trào thi dua;
chàm lo dyi sang vQt cht, tinh thin trong tp th; thirc hành tit kim; thirc hin
day dü các ch d, chInh sách di vai mçi thành viên trong tp th.
S luçmg tp th d nghj B tru&ng tang Bang khen không vuqt qua 20%
s' tap th hiên có cüa Hoc viên.
c) Di vâi tp th& cá nhân trong nàm dixçic tang thu&ng hInh thirc khen
thuing thixOng xuyên cp Nba nuâc hoc cp tinh, cp b, ngành trung uang thI
näm lin k không trInh khen thu&ng Bng khen cüa B tru&ng
2. SángkincpB
2.1. Sang kin, d tài nghiên ciru khoa hçc duçic cOng nhn d xét danh
hiu thi dua, hInh thirc khen thu&ng
a) Ca nhân có sang kin drnc cong nhn theo quy djnh tai Nghj djnh s
1312012/ND-CP ngày 02/3/2012 cüa ChInh phü ban hành Diu 1 Sang kién;
Thông tu sê 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 cüa B Khoa h9c và Cong
ngh hithng dn thi hành mt s quy djnh cUa Diu 1 Sang kin duqc ban hành
theo Nghj djnh s 13/2012/ND-CP.
b) Ca nhân là truang, phó, thu k9 Ban chi dao, T bien tp van bàn quy
djnh pháp luât, chin 1uc, chixang trInh, d an phát trin ngành, 11th virc cp b,
ngành trâ len duc Co quan nhà nixOc có thm quyn ban hành trong niên d xét
danh hiu thi dua, khen thu&ng.
c) Ca nhân là chü nhim hoc dng chü thim d tài và ngithi trirc tip
co sa tra len dã di.rqc
tham gia chü yu di vói d tài nghiên cru khoa h9c
nghim thu dánh giá t&, kt qua nghiên ciru duqc ap dung trong thiic tik.
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2.2. Xét cong nhtn phm vi ãnh hithng, hiu qua áp diving cp BO, c.p
toàn quc cUa sang kin, d tài nghiên c1ru khoa hQc
a) Hi dng sang kin B xét, d nghj B tru&ng Bô Nông nghip và
Phát trin nông thôn cong nhn hiu qua áp dçing, phm vi ãnh hu&ng cap B,
cp toàn quc cüa sang kin, d tài nghiên ciru khoa hçc.
b) Tin b k5' thi4t, cong ngh dä duqc cOng nh.n theo quy djnh pháp 1uQ.t
hotc dâ dixçic cp Bang Lao dng sang tto cüa Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam;
Giâi thuâng Sang tto Khoa h9c - Cong ngh Vit Nam (Vifotec, Kovalevskai).
3. Danh hiêu Chiên s thi dfla cp Bô
Danh hiu Chin s thi dna cp B dugc xét tang cho cá nhân dt 02 tiêu
chun sau:
a) Co thành tIch tiêu biu xut sc trong s nhtrng cá nhân cO 3 1n lien
tuc dtt danh hiêu Chin s thi dua c sâ tInh dn thtyi dim xét.
b) Co sang kin kinh nghim, ho.c giâi pháp cong tác mang lai hiu qua
và có tác diing ãnh hithng tIch circ di vâi hoat dng cüa ngành duqc Hi dng
sang kin cp B cong nhn, ho.c chü trI d tài nghiên cüu khoa h9c cp B trâ
len dã diiçic Hi dng sang kin cp B dánh giá nghim thu dt loai khá tr len
và trin khai áp diing có hiu qua hoc tham gia son thão van bàn quy phm
pháp 1ut có tInh chit chi do trong toàn ngành hoc tham gia biên son chuing
trInh, giáo trInh bài giâng duçc nghim thu i'rng diing trong toàn ngành.
D tài, dir an khoa h9c cong ngh dt giãi thu&ng Vifotec, khoa hçc sang
tto; các tin b khoa h9c k thut cp B dã duqc quyt djnh cOng nhn duqc
tInh tuing duong sang kin c.p B.
4. Bang khen cüa Thu tuàng ChInh phü
a) Di vâi cá nhân: Bang khen cüa Thu tuàng ChInh phü d tang cho Ca
nhân grnmg mu chp hành t& chU trucing, chInh sách cUa Dâng, pháp 1utt cüa
Nba nuâc, dt mt trong các tiêu chun sau:
- Co thành tIch xut sc tiêu biu duc bInh xét trong các phong trào thi
dna do Hi dng Thi dua - Khen thung Trung uang hoc các b, ngành, tinh,
doàn th Trung uang phát dng khi tin hành sor kt, tng kt 03 näm trâ len;
- Lp duqc nhiu thành tIch hoc thành tIch dt xut có phm vi ành
huâng trong b, ngành, tinh, doàn th Trung uorng;
- Dâ duçic tang B&ng khen cp b, ngành, tinh, doàn th Trung uorng, 05
nàm tip theo lien tVc tth len duqc H9c vin dánh giá hoàn thành xut sc chrc
trách nhim vv dixçic giao, trong thai gian do có 05 sang kin dugc cOng nhn và
áp diing hiu qua trong phm vi Hçc vin hoc muu trI, dUng cam, sang tao
trong chin du, phiic viii chin du duc 05 ln tang gity khen tr& len.
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b) Di vái tp th: Btng khen cüa Thu tthng ChInh phü d tang cho tp
th guong mu, chap hành tht chü truong, chInh sách cüa Dâng, pháp 1ut cüa
Nba nrncc, ni b doàn kt, dit mt trong các tiêu chun sau:
- Co thành tIch xut sc tiêu biu dizçic bInh xét trong các phong trào thi
dua do HOi dng Thi dna - Khe thuóng Trung ucing hoc các b, ngành, tinh,
doàn th Trung uang phát dng khi tin hành so kt, thng kt 03 näm trâ len;
- L.p ducic thành tIch xut sc dt xut, thành tIch có phm vi ânh hu&ng
trong b, ngành, doàn th Trung uong, tinh thành ph trirc thuc Trung uimg;
- Dã duçic tang Bang khen cp b, ngành, tinh, doàn th Trung uong, 05
näm tip theo lien t1jc hoàn thành xut sc nhim v11, trong thai gian do có 01
ln ducc tng Car thi dua cp b, ngành, tinh, doàn th trung uang.
5. Huân chuong Lao dng
5.1. Huân chuong Lao dng htng ba
a) DM vi cá nhân: Huân chucrng Lao dng hang ba ct ttng cho cá
nhân có thành tIch xut sic, sang to trong lao dng, xây dirng To quc,
guong mu chp hành t& chü truong, chInh sách cüa Dâng, pháp lut cUa
Nhà nuc, dtt mt trong các tiêu chun sau:
- Co thành tIch xut sc dt xut hoc cO cong trInh khoa hçc, ngh thut,
có sang kin duçic Hi dng khoa h9c, Hi dng sang kin cp bO, cp tinh dánh
giá xut sic, duçic irng ding vào thirc tin dem iai hiu qua cao, thit thirc;
- Dâ duçic tang Bang khen cüa Thu tung ChInh phü, 05 11am tip theo
lien tçic l.p duqc thành tIch xut sic, trong than gian do có 02 sang kin duçic
cong nhn và áp ding hiu qua trong phm vi cp b, ngành, tinh, doân th
Trung uong.
b) Di vâi ttp th: Huân chuong Lao dng hang ba d tng cho t.p th
guung mu chp hành t& chü triscing, chInh sách cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà
nixarc, ni b doàn kt, dit mt trong các tiêu chun sau:
- Lp duçc thành tIch xut sc có phm vi ãnh huarng và nêu guong trong
linh virc thuc b, ngành, tinh, thành ph trirc thuc Trung uang;
- Co qua trInh xay d'ing, phát trin tr 10 nm trâ len, trong thi gian do dã
duçic tng "Bang khen cüa Thu tuâng ChInh phü" và 05 näm tip theo lien tVc hoàn
thành xut sc nhim vv, trong thai gian do có 02 lan duçic tng Ci thi dua cp BO,
ngành, tinh, doàn th Trung iwng holtc có 01 ian ducic tng C thi dua cap B, ngãnh,
tinh, doàn th Trung uong và 02 Bang khen cap b, ngành, tinh, doàn th Trung uong.
5.2. Huân chuong Lao dng hang nhI
a) Di vâi cá nhân: Huân chi.rong Lao dng hang nhI d tang cho cá nhân
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có thành tIch xut s&c, sang tao trong lao dng, xây dirng T quc, gng mu
chip hành t& chü trucing, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuóc, dat mt
trong các tiêu chun sau:
- Co thành tIch dc bit xut s&c dt xut hoc có phát minh, sang ch&
sang kin duçic üng dung mang lai hiu qua cao trong b, ngành, dja phuang
hoàc có cong trInh khoa hoc, tác phm xut s&c, tiêu biu cp bO, ngành, tinh,
doàn th Trung ucmg;
- D duçic tang thithng Huân chucmg Lao dng hang ba, 05 nàm tip theo
lien tc 1p duqc thành tIch xut sc có pham vi ânh hi.thng và nêu guong trong
b, ngành, doàn th Trung uong, tinh, thành ph trrc thuc Trung uong, trong
thii gian do có 03 sang kin duçc cong nhn và áp ding hiu qua trong cp b,
ngành, tinh, doàn th Trung hang.
b) Di vâi ttp th: Huân chucing Lao dng hang nhI d tang cho tp th
gucing mu chp hành t& chU truang, chInh sách cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nhà
nuâc, ni b doàn kt, dat mOt trong các tiêu chun sau:
- L.p duc thành tIch xut sc có pham vi ãnh huâng và nêu guong trong
b, ngành, doàn th Trung hang, tinh, thành ph tr1rc thuc Trung hong;
- Dã duçic tang thithng Huân chucng Lao dng hang ba, 05 näm tiêp theo
lien tVc hoàn thành xut s&c nhim v11, trong thai gian do có 01 ln dugc tang C
thi dua cUa ChInh phü và 01 ln duçic tng C?i thi dua c.p b, ngành, tinh, doàn
th Trung uong hotc có 03 1n di.rçic tng C thi dua cp b, ngành, tinh, doàn
th Trung hang.
Luu
- So' lwng cá nhán d nghj Bó tru6ng ting Bang khen trong toàn HQC
vin khOng qua 3% sO' lu'cing cá nhân Hoàn thành xuá't sIc nhim vy trong toàn
HOC viên, các don vj 1p danh sách xé'p thi' tr u'u tiên.
- Các tru'ông hcrp không thu5c dO'i ttemg xét blng khen cia Bó trwóng nám
2022 gm: Tp thl và Ca nhán dâ du'crc nhn blng khen cá'p Bó näm 2020, 2021.
- Trong khi bInh xét danh hiu thi dua, hlnh thá'c khen thuóng, diu /dn xét
trinh cOng nhn danh hiu thi dua, hInh thác khen thu'&ng dli vó'i các tçip thl và cá
nhán là phái dgt tir 70% sO' phiê'u dng Ira len tInh trên tlng sO' thành viên xin . 5
kiln. (Riêng dli vó'i xét trInh danh hiu Chiê'n si thi dua các c4p, giái thirOng Nhà
rnró'cphái dgt t)' 1philu blu dngj tIc 90% ira len).
6. K' nim chuong
6.1. KST nim chuang VI sir nghip giáo dgic
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K' nim chrnmg Vi sir nghip giáo diic dugc xét tng cho cá nhân có thñ
gian cong tác trong ngành giáo diic và dào to tü 20 näm tth len chira dugc t.ng
K nim chuang VI sir nghip giáo dijc.
Ca nhân di chiu tiêu chun, vit báo cáo thành tIch cüa cá nhân dü tiêu
chun (theo mu); Dan vj 1p danh sách cá nhân dü tiêu chun và gui v H9c
vin, trü các tru?mg hçp clang bj kST 1u.t tir khin trách tth len.
6.2. K' nim chuang VI sir nghip Nông nghip và Phát trin nông thôn
Can cü theo Nghj djnh s 9 1IND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa ChInh
phü Quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lust thi dua, khen thuâng và và
Thông tis s 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 8 nàm 2018 cUa B Nông
nghip và Phát trin nông thôn Hithng dn cong tác thi dua, khen thithng trong
ngành Nông nghip và Phát trin nông thôn, Ki nim chuang VI sir nghip Nông
nghip va Phát trin nông thôn duqc xét tang cho cá nhân clang cong tác hoc da
nghi him trong dan vj (Hçc vin) có thñ gian cong tác tü 15 näm tr& len di vth
nu, tr 20 näm trâ len di vói nam.
Di vâi cá nhân thuyên chuyn cong tác vào ngành nOng nghip và phát
trin nông thôn có tng thñ gian cong tác 20 nàm trâ len d& vth nam, 15 näm tr&
len dôi vi nü, trong do thai gian cOng tác trong ngành nOng nghip và phát trin
nông thôn tiir 10 näm tr& len di vi nam, 7 näm trâ len di vi n1r.
Ca nhân clang cong tác trong ngành nông nghip và phát trin nông thôn
dixçic phong t.ng danh hiu "Anh hung 1%rc krçmg vu trang nhân dan", "Anh hung
Lao dng", "Giáo six", "Nhà giáo nhân dan", "Th.y thuc nhân dan", "Ngh nhân
nhân dan;
Ca nhân clang cong tác trong ngành nOng nghip và phát trin nOng thôn
diiçc tang danh hiu "Chin si thi dua toán qu&", "Phó Giáo six", "Nba giáo u'u
tO", "ThAy thuôc iru tO", "Ngh nhân ixu tO" duqc xét tang sam han 5 näm so vâi
quy djnh chung;
Ca nhân có phát minh, sang ch, cOng trInh nghiên cuu khoa hçc dtt giái
thu&ng Nba nuâc v 11th vrc nông nghip và phát trin nông thôn;
Ca nhân nguai nuâc ngoài có dóng gop tIch crc di vOi ngânh nông nghip
và phát trin nông thOn.
Ca nhân di chiu tiêu chun, vi& báo cáo thành tIch cOa cá nhân dO tieu
chun (theo máu); Dan vj ltp danh sách cá than dO tieu chun và gui v Hçc
vin, trü các trumg hçp clang bj k5' lut tr khin trách tra len.
III. H so' và thôi han hoàn thành
1. Biêu mu danh hiu khen thixâng cp cao
a) T trInh d nghj khen thu&ng (MJu so' 14)
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b) Danh sách d nghj khen ththng (Mc'u 15)
c) Biên ban bInh xét thi dua khen thuâng cp cao (Máu so' 16,)
d) Báo cáo d nghj cong nhn sang kin (Mcu s 17)
e) Báo cáo thành tIch d nghj khen thtthng Ca nhân (bao gm: Chin sT thi
dua cp B, Bang khen B trix&ng B Nông nghip và PTNT, Bang khen ThU
Tithng ChInh phU, Huân chucmg lao dng) (Máu so 18,)
f) Danh sách tng hqp xét tang danh hiu Chin s5 thi dfla cp B, sang kin
cpB (MJus19)
g) Báo cáo thành tIch d nghj khen thu&ng tp th (Mu so' 20,)
h) Kr nim chucing vi sr nghip Giáo dic và dào to (Máu s 21)
i) K nim chucing vi sçr nghip Nông nghip PTNT (Máu s 22)
2. Thi gian thu h so
Các don vj gUi h so bInh xét thi dua khen thrning v Thuàng trrc Hi
dOng thi dua khen thu&ng Hyc vin chUc vào các ngày tU 11/7/2022 dn
15/7/2022 (Ti phông 203 Nhà Hành chInh, ông Phan Van Dng tip nhn ho
so); ban mém gUi qua email: tccb@vnua.edu.vn; Sau thai gian trên, nu don vj
không np h so theo quy djnh thI coi nhu không bInh xét danh hiu thi dua,
khen thithng./.

Nguyn hj Lan
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