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KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012  

Kính gửi: Các Trưởng đơn vị, Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng Công đoàn bộ phận 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc 

hội và có hiệu lực từ ngày 01/07/2004;  

Căn cứ Công văn số 63/TĐKT ngày 18/01/2005 của Đại học Quốc gia Tp.HCM 

về qui định tạm thời thực hiện công tác thi đua khen thưởng của ĐHQG -HCM;  

Căn cứ Công văn số 988/ĐHQG-TCCB ngày 27/6/2012 của ĐHQG-HCM về tổng 

kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2011-2012;  

Nhà trường thông báo công tác tổng kết năm học, thi đua khen thưởng năm học 

2011-2012 như sau:  

A. NỘI DUNG TỔNG KẾT Ở CÁC ĐƠN VỊ:  

I. Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012:  

 Trong báo cáo cần nêu bật những thành tích của đơn vị đã đạt được về mọi mặt 

(chuyên môn, xây dựng và phát triển đội ngũ, phong trào đoàn thể, chăm lo đời 

sống CB-VC, tiết kiệm, chống lãng phí,...). Đơn vị cần chú ý gắn với việc lồng 

ghép từng bước triển khai thực hiện 07 nội dung thi đua do Giám đốc ĐHQG-

HCM phát động tại Đại hội thi đua yêu nước ĐHQG-HCM lần thứ III (2010-

2015) và 05 nội dung thi đua do Thủ tướng phát động tại Đại hội thi đua toànquốc 

lần XIII.  

 Đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, những tồn tại của đơn vị và biện pháp khắc 

phục.  

 Các ý kiến đề xuất với Nhà trường.  

  



II. Bình bầu khen thưởng năm học 2011-2012:  

Căn cứ thành tích đạt được, đơn vị tự đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng xứng đáng cho đơn vị mình:  

1) Cấp Trường:  

 Danh hiệu thi đua:  

 Không hoàn thành nhiệm vụ,  

 Hoàn thành nhiệm vụ, 

 Lao động Tiên tiến, 

 Chiến sĩ thi đua cơ sở,  

 Tập thể Lao động Tiên tiến. 

 Hình thức khen thưởng:  

 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT. 

2) Cấp ĐHQG-HCM:  

 Danh hiệu và hình thức tôn vinh:  

 Huy hiệu tôn vinh, 

 Giáo sư danh dự, 

 Tiến sỹ danh dự, 

 Kỷ niệm chương, 

 Bảng lưu danh, 

 Chiến sĩ thi đua ĐHQG-HCM, 

 Tập thể Lao động Xuất sắc ĐHQG-HCM. 

 Hình thức khen thưởng:  

 Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM.  

3) Cấp Bộ GD&ĐT:  

 Danh hiệu thi đua:  

 Cờ thi đua Bộ GD&ĐT, 

 Chiến sĩ thi đua Bộ GD&ĐT. 

 Hình thức khen thưởng:  

 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 



 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. 

4) Cấp Nhà nước:  

 Danh hiệu thi đua:  

 Cờ thi đua Chính phủ, 

 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

 Hình thức khen thưởng:  

 Huân chương,  

 Huy chương, 

 Danh hiệu vinh dự Nhà nước,  

 Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước,  

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

III. Quy trình thực hiện:  

1) Những vấn đề chung:  

Trưởng các đơn vị tổ chức cho toàn thể CB-VC thuộc đơn vị viết "Báo cáo 

công tác năm học 2011-2012" theo mẫu đính kèm:  

 CB Giảng dạy: Mẫu số 1-tdkt  

 CB Quản lý và CB Phục vụ: Mẫu số 2-tdkt 

 CB Nghiên cứu: Mẫu số 3-tdkt 

            Riêng các CB-VC đang công tác tại các Phòng, Ban, có mã ngạch công 

chức là giảng viên có thể sử dụng Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 2. Các CB-VC đang 

công tác tại các phòng thí nghiệm tiến hành việc xét thi đua khen thưởng tại các 

Bộ môn, Khoa đã đăng ký sinh hoạt chuyên môn.  

2) Ở các Khoa, bộ môn trực thuộc Trường:  

 Cấp Bộ môn:  

Trưởng Bộ môn (trực thuộc Khoa) chủ trì họp toàn thể CB-VC thuộc Bộ 

môn, với nội dung:  

 Phổ biến chủ trương, các hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng.  

 Đọc báo cáo tổng kết của Bộ môn.  

 Thảo luận, góp ý về bản tổng kết của Bộ môn.  



 Tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 

từng cá nhân theo hình thức bỏ phiếu kín.  

 Đề nghị danh hiệu thi đua cho tập thể Bộ môn mình.  

 Lập danh sách gửi lên Khoa các cán bộ đạt số phiếu từ 60% trên số 

CB-VC của Bộ môn ứng với danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng được đề nghị kèm các bản báo cáo cá nhân, báo cáo của Bộ môn 

và biên bản họp Bộ môn. 

 Riêng Bộ môn Anh văn, Bộ môn Tóan-Lý gửi trực tiếp về Trường.  

 Cấp Khoa:  

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa (Trưởng Khoa làm Chủ tịch HĐ, 

các ủy viên gồm Bí thư Chi bộ, tổ trưởng CĐ bộ phận, Bí thư Chi đoàn Thanh 

niên, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa) với nội dung:  

 Đọc báo cáo tổng kết của Khoa.  

 Bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và 

cá nhân do Bộ môn gửi lên theo hình thức bỏ phiếu kín.  

 Đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể  Khoa 

mình.  

 Lập danh sách gửi lên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Trường 

(thông qua Phòng TCHC), danh sách tập thể và cá nhân đạt từ 2/3 trên 

tổng số thành viên Hội đồng cấp Khoa được đề nghị xét tặng danh hiệu 

thi đua (kèm các bản báo cáo công tác của cá nhân, các báo cáo tổng kết 

của Bộ môn, báo cáo tổng kết của Khoa, biên bản họp Hội đồng TĐ-KT 

cấp Khoa).  

3) Ở các Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện:  

Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Bí thư Chi bộ, tổ trưởng Công đoàn bộ 

phận tổ chức họp toàn thể CB-VC thuộc đơn vị với nội dung:  

 Phổ biến chủ trương, các hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng.  

 Thảo luận, góp ý về báo cáo tổng kết của đơn vị.  



 Tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cá 

nhân theo hình thức bỏ phiếu kín.  

 Đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể đơn vị 

mình.  

 Lập danh sách các CB-VC đạt số phiếu từ 2/3 trên tổng số CB-VC của 

đơn vị, ứng với danh hiệu thi đua được đề nghị (kèm biên bản họp, bản 

báo cáo công tác của cá nhân và báo cáo tổng kết của đơn vị) gửi lên 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Trường (thông qua Phòng TCHC).  

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:  

 Các đơn vị tiến hành tổng kết và bình bầu khen thưởng từ 29/6/2012 đến 

15/7/2012.  

 Các báo cáo, biên bản và danh sách đề nghị khen thưởng của đơn vị nộp về 

Phòng TCHC trước ngày 19/7/2012.  

 

 HIỆU TRƯỞNG  

   (đã ký) 
Nơi nhận: 
- BGH 
- Các đơn vị- Lưu VT 

   

 Dương Anh Đức 

 


