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Quy trình: XÉT KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG QUÝ 

I.  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Để đảm bảo sự thống nhất, quy định rõ trách nhiệm chỉ huy cơ quan, đơn vị 

trong thực hiện xét khen thưởng cá nhân xuất sắc trong quý, tặng danh hiệu thi đua 

năm. 

- Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng trong nội bộ Trường Cao đẳng nghề 

số 1-BQP. 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Định nghĩa: (Không có định nghĩa) 

2. Từ viết tắt 

CB:   Cán bộ 

GV:   Giáo viên 

NV:   Nhân viên 

HĐTĐKT:  Hội đồng thi đua khen thưởng 

BGH:  Ban Giám hiệu 

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 2) 

IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 3-4) 
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG QUÝ 

TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người  

thực hiện 

Bộ phận/ 

người  

phối hợp 

thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn 

 hoàn thành 

Biểu 

mẫu/ 

Hồ sơ 

1.  
Bình xét đánh giá cá 

nhân 

- Chỉ huy các cơ quan, đơn vị 

triệu tập toàn thể CB, GV, NV 

thuộc quyền tiến hành sinh hoạt 

bình xét khen thưởng cá nhân xuất 

sắc trong quý. Tóm tắt đánh giá sơ 

bộ kết quả các cá nhân nổi bật 

trong quý, Hội nghị thảo luận, 

biểu quyết bằng hình thức bỏ 

phiếu kín. 

Các đầu mối 

trực thuộc 
 

Khách quan, đúng 

tỷ lệ quy định 

Ngày 25 của 

tháng cuối 

quý 
 

2.  Tổng hợp 

- Sau khi có kết quả bình xét đề 

nghị khen thưởng cá nhân xuất 

sắc trong quý, chỉ huy các đầu 

mối lập danh sách, kèm theo tóm 

tắt thành tích (có số liệu cụ thể) 

gửi về Ban Chính trị tổng hợp. 

Ban 

 Chính trị 

Các đầu mối 

trực thuộc 
Kịp thời 

Ngày 26 của 

tháng cuối 

quý 
 

3.  Họp bình xét 

- Ban Chính trị tổng hợp danh 

sách do các đầu mối đề nghị lên, 

thẩm định chặt chẽ, báo cáo trước 

Hội đồng TĐKT. Hội nghị thảo 

luận, xét và biểu quyết từng 

trường hợp. 

Hội đồng 

TĐKT 

Ban  

Chính trị 

Khách quan, 

 thực chất 

Ngày 28 của 

tháng cuối 

quý 
 

4 - 

5 
Xem xét - Sau khi được Hội đồng TĐKT 

họp kết luận đề nghị khen thưởng 

Ban  

Chính trị 
 Kịp thời   
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TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người  

thực hiện 

Bộ phận/ 

người  

phối hợp 

thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn 

 hoàn thành 

Biểu 

mẫu/ 

Hồ sơ 

Quyết định tập thể, cá nhân xuất sắc trong 

quý. Ban Chính trị lập danh sách 

báo cáo Đảng ủy BGH xem xét và 

ký Quyết định khen thưởng. 

6. 
Lập danh sách  

cấp phát 

- Ban Chính trị gửi quyết định 

kèm theo danh sách khen thưởng 

đến các đầu mối và gửi về Phòng 

Tài chính cấp tiền thưởng theo 

lương. 

Ban  

Chính trị 

Phòng  

Tài chính 
Kịp thời 

Xong trước 

ngày 30 của 

tháng cuối 

quý 

 

7. Lưu trữ 
Hồ sơ lưu:  

Quyết định + Danh sách 

Ban  

Chính trị 
    

 

 

 

 

 


