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Ha Nç5i, ngày

tháng 12 nàm 2021

KInh gri: Các don vj trong H9c Vifl
Can cir Lutt Thi dua, Khen thu&ng näm 2003 và Lutt Süa di, b sung mt s diu
cüa Lut Thi dua, Khen thrning nàm 2005 và nãm 2013;
Can cir Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 närn 2017 cUa ChInh phü v Quy
djnh chi tit thi hành mt s diu Lust Thi dua, Khen thrning;
Can cir Quy djnh cong tác thi dua, khen thuông cüa H9c vin Nong nghip Vit Nam ban
hành kern theo Quyt djnh s 1487/QD-}-IVN ngày 08 tháng 06 näm 2016 cUa Giárn dc H9c vin
Nong nghip Vit Nam;
D tto dng hrc thüc day, khuyn khIch, dng viên can b, cong chIrc, viên chrc và ng'crôi
lao ctng trong toàn H9c vin phn du hoàn thành xut stc nhim vi näm h9c, dng thai cUng
là can cir bInh xét thi dua närn h9c 202 1-2022, Giám dc H9c vin d nghj Tnring các &m vj t
chüc cho tp th và cá nhân dan vj däng k danh hiu thi dua näm h9c 2021 —2022 nhu sau:
1. Trithng các dan vj trin khai dn toàn th cong chirc, viên chirc và ngui lao dng
trong dan vj dang k thi dua vâi cac danh hiu:
Di vó'i cá nhân (theo máu JA)
a) Danh hiu Lao dng tiên tin;
b) Danh hiêu Chin s5 thi dua ca sO';
c) Danh hiu Chin s5 thi dua cp B;
EMi vói tp the (theo mäu 2A)
a) Danh hiu Tp th Lao dng tiên tin;
b) Danh hiu Tp th Lao dng xut sac;
2. Các dan vj tng hçip dang k thi dua (theo máu lB. 2B) gCri v Thu?mg trirc Hi dng Thi
dua, Khen thuâng H9c vin (Ban T chirc can b, phOng 203 nhà Hành chinh), bàn din tO' gi'ri v
email tccb@vnua.edu.vn trtrrc ngày 31/12/2021.
Dan vj cO th tharn khão, tãi v các van bàn huo'ng din, tiêu chutn danh hiu thi dua,
biu mu ti website cüa Ban T chirc can b, http://www.vnua.edu.vn:85/tccb (m%lc Thi
dua, Khen thuâng:./.
No'i nhán:
- Nhii trên;
- Lu'u VP, TCCB.
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