
BO GIAO THÔNG VN TAI 
TRU'NG OH HANG HA! VIT NAM 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VI1T NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc 

      

S6:,j  /TDKT-DHHHVN 

V/v np h sa d nghj xét ting danh hiu 
Chin sithi dua ngành Giao thông v.n tâi. 

Hal Phóng, ngày,3 tháng 9 nám 2022 

KInh gi:ri: Thu trueing các dan vj trong Tru'ng 

Can cü Lut Thi dua, khen thtthng ngày 26/11/2003; Lut sira di, b sung 
mt so diêu cüa Lut thi dua, khen thu&ng ngày 14/6/2005 và Lu.t süa dôi, bô 
sung mt so diêu cüa Lutt thi dua, khen thuâng ngày 16/11/20 13; 

Can cir Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Thi dua, khen thithng; 

Can ci vào Thông tu s 13/2018/TT- BGTVT ngày 29/3/2018 cüa B 
Giao thông 4n tâi ye huóng dn cong tác thi dua, khen thuâng ngành Giao 
thông vn tãi; 

Trên ca s& thành tIch cüa các Ca nhân trong Tri.thng, d nghj Thu tru&ng 
các dan vj thuc và triic thuc Truô'ng tiên hành triên khai ti các cá nhân trong 
dan vj mInh có thành tich xuât sac np ho sa dê nghj xét tang danh hiu Chiên si 
thi dua ngành Giao thông v.n tài cij the nhu sau: 

1. Tiêu chun: Ca nhân dixçc xét tang danh hiu Chin si thi dna ngành 
Giao thông vn tâi phãi dam bào các tiêu chuân dugc quy djnh tti Khoân 3 
Diêu 9 cüa Thông tii so 13/2018/TT- BGTVT ngày 29/3/2018 cüa B Giao 
thông 4n tãi ye huOng dn cOng tác thi dua, khen thii&ng ngành Giao thông 
van tài: 

- Ca nhân có thành tIch xut sc và 3 nãm lien tue dat danh hiêu Chin si 
thi dua cap co sâ (näm hoc 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022). 

- Co sang kin, d tài nghiên ciru khoa h9c dugc áp dng thirc tin dt 
hiu qua eao và có phm vi ánh huO'ng a mt trong các lTnh v11c ngành Giao 
thông 4n tãi, do nguai dirng dâu B, ban, ngành, tinh, doàn the Trung uo'ng 
xem xét, cong nhân; hoäc là thành viên Ban son thâo hoc To biên t.p van 
bàn quy phm pháp 1ut (t1r Nghj djnh trO len) dã duçc ban hành, dam bào chat 
luçYng. 

2. HI so' d ngh: H so d nghj dugc 1p thành 3 b, mi b gm: 

- Báo cáo thành tIch (theo biu mu dInh kern). 

- Minh chirng lien quan dn sang kin, d tài NCK}-1 hoc van bàn quy phm 
pháp 1ut. 

- Cong chüng danh hiu Chin si thi dua cp co sâ (narn h9c 20 19-2020; 
2020-2021; 202 1-2022) vá các thành tIch khen thithng khác (nêu co). 



H so duçc np v Hôi dng Thi dua, khen thuâng Nhà tnthng qua Phông 
To chirc - Hành chInh (phong 201B nba Al) trtr&c ngày 30/9/2022. Chi tiêt 
lien h v9i d/c Nguyn Van Doàn, Thung trirc Thi dna, khen thuâng Nba 
trixngtheo sdt: 0903.417.631.!. 

No'i n1,in: 
- Nhix trén; 
- Luu: VT, TC-HC, TDKT. 



BO GIAO THÔNG VAIN  TAT 
TRU'ONG BiI HQC HANG HA! VIT NAM 

BAO CÁO THANH TICH 

BE NGH! TNG THUNG DANH HIU 

CHIEN SI THI BUA NGANH GIAO THÔNG ViN TA! 

Hovàtên:  

Chtrc vu:  

Don vj: Trtro'ng Di h9c Hang hal Vit Nam 

Hái P hông, tháng nám 202 



Mâu s6 02 

BO GTAO THÔNG VIN TAT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRI1OG BH HANG HA! VIT NAM Bc 1p  - Tr do - Hnh phñc 

Hal Phông, ngày ... tháng ... nám 

BAO CÁO THANH TICH 
BE NGH! TiNG THUNG DANH HIU CHIEN Si THI BUA 

NGANH GIAO THÔNG VJN TA! 

I. S€% LUC LY LICH 

- H9 ten (Ghi dy dü bang cht in thumg, không vi& tat): 

- Sinh ngày, tháng, näm: Giói tInh: 

- Qué quán3: 

- Trü quán: 

- Don vj cong tác: 

- Chirc viii (Dãng, chInh quyn, doân th): 

- TrInh d chuyên môn, nghip vçi: 

- Hoc ham, hoc vi, danh hiu, giâi thu&ng: 

IL THANH TI CH BALT BIY€IC 

1. Quyn htn, nhim vi duçc giao hoc dam nhn: 

2. Thành tIch dat duoc cüa cá nhân4: 

III. CÁC HNH TH11JC BA BIJC%C MIEN THIXOG5  

1. Danh hiêu thi dua: 
S, ngày, tháng, näm cüa quyt djnh Cong nhn danh 

hiu thi dua; co' quan ban hành quyêt djnh  
Nàm Danh hiêu thi dua 

2. HInh thirc khen thmng: 

Nàm Hlnh thfrc khen thtr&ng S, ngày, tháng, näm cüa quyt dnh khen thtr&ng; co' 
quan ban hành quyêt dinh 

HIU TRIfONG NGIJfl BAO CÁO THANH TICH 



1 Báo cáo thành tIch 10 näm trirc thii dim d nghj di vOi Huân ChlrGng Dc lip; 05 nàrn di 
vài Huân Chuong Lao dng, Bang khen cüa Thu tuàng ChInh phu; 06 näm dôi vài Chiên s5 thi 
dua toàn quôc; 03 nám dôi vói Chiên s5 thi dna ngành Giao thông vn tãi; 02 nàm dôi vâi 
Bang khen cüa B tnr&ng B Giao thông 4n tâi; 01 näm dôi vOi Chiên s thi dua co so vã Giây 
khen. 
2 Ghi rO Mnh thüc dê nghj khen thuOng. 

Don vj hành chInh: Xâ (phuOng, thj trân); huyn (qun, th x, thành phô thuc tinh): tinh 
(thanh phô tWc  thuc trung rnng). 

Nêu thành tIch cá nhãn trong vic thirc hin nhim vi duqc giao (kt qua a dt dixçc v näng 
suât, chat lugng, hiu qua thirc hin nhim vi; cac bin pháp, giãi pháp cong tác trong vic dôi 
mOi cOng tác quãn 1, nhtthg sang kiên kinh nghim, dê tài nghiên cüu khoa hoc; vic dôi mOi 
Cong ngh, 1rng ding khoa hçc, k5 thu.t vào thirc tin; vic thrc hin chü truong, du?mg lôi cüa 
Dang, chinh sách và pháp luat cüa Nhà rnrOc; cOng tác bôi duOng, hçc t.p nâng cao trInh d 
chuyên môn, phâm chat dto düc; chäm 10 dài song can b, nhân viên, vai trô cüa cá nhân trong 
cOng tác xay dirng Dãng và các doàn the; cOng tác tham gia các hott dng xâ hi, tCr thin...). 
- Dôi vOi can b lam cong tác quan 1 nêu tOrn tat thành tich cüa don vj, riêng Thu truOng dm vj 
kinh doanh 1p bang thông kê so sánh các tiêu chI: Giá frj tong san luvng, doanh thu, igi nhun, 
np ngn sách, dâu tu tái san xuât, thu nh.p binh quân; các sang kiên cãi tiên k5 thut, áp diing 
khoa hçc (gia trj lam 1çi); phüc 1çi xã hOi;  thirc hin chinh sách bão hiêm dOi vOi nguOi lao dng 

vic thigrc hin nghia vii np ngân sách nha nhxOc; dam bão mOi trumg, an toàn v sinh lao 
dng, an toàn v sinh thirc phâm (có trIch 1ic và ni dung xác nhan cUa Co quan nba nuOc CO 
thâm quyen). 
- Dôi vOi tru?mg hçc: Lp bang thông kê so sánh các tiêu chI: Tong so h9c sinh, hnh kiêm Va kêt 
qua hoc tap, so hoc srnh gioi cap tnrong, cap huyên (quan, thi xa, thanh phô thuôc trnh), cap trnh 
(thành phô thuc Trung uang), cap quôc gia; so giáo viên giOi các cap; so dê tài nghiên ciru,... 
- Dôi vOi bnh vin: Lp bang thông kê so sánh các tiêu chI: Tong so nguOi khám, chta bnh; 
tong so nguOi dixçxc Diêu trj nOi,  ngoi trü; tOng so giuOng bnh dua vào sir diing; so nguOi duçic 
khám, Diêu tn bnh, chüa bnh min phi; so dé tài nghien ciu khoa h9c, các sang kiên, áp diving 
khoa hçc (gia trj lam lçñ ye kinh tê, xa hOi,...). 
- Dôi vOi các hi doân the, lay két qua thrc hin các nhim vi cong tác tr9ng tarn va cac Chuong 
trinh cong tác cüa Tnmg uong hi, doàn the giao. 
- DOi vOi CáC co quan quan l nba nuOc, lay kêt qua thrc hin các nhim vi chinh trong quan l 
nha nuOc, thirc hin nhim vi chuyên mOn và cOng tác tham mini cho lAnh do trong phát triên 
don vj, nganh, dja phuong 
5 Nêu các hInhthuc khen thuOng dà ducc Dang, Nhà nuOc, B, ban, ngành, doàn the Trung uong, 
tinh, thành phO trrC thuc trung irong tang hoc phong ttng (ghi rO sO quyêt djnh, ngày, tháng, 
närn k quyêt djnh). 
- Ghi rO so quyêt djnh cOng nhn danh hiu thi dua trong 05 näm truOc thOi diem dê nghj dOi vOi 
Huân Chuong Lao dng, Bang khen cüa Thu tl.r&ng ChInh phü v.... 
- Dôi vOi dê nghj phong tng danh hiu "Chiên s5 thi dua toàn quOc": 
+ Ghi rO sO quyêt djnh, ngày, thang, näm, k quyêt djnh cUa 02 lan lien tiic dugc tang danh hiu 
"Chiên thi dua cap B, nganh, tinh, thanh ph thuc Trung hong" và 06 lan dt danh hiu 
"Chiên s5 thi dua co sO" trirOc thai diem dê nghj; 
+ Ghi rO nOi  dung các sang kiên kinh nghim, giái pháp hthi Ich trong quan 1, cOng tác hoc dê 
tai nghiên ciru (tham gia ia thànb vien hoc chü nhim dê tai khoa hçc), CO kiên xác nbn cüa 
Hi dOng sang kiên, kboa hçc cap B, cap tinh (ghi rO van ban, ngày, thang, näm) ho.c phai có 
giây chirng nbn cüa Hi dOng kern theo ho so. 
- Dôi vOi báo cáo dê nghj phong t.ng danh hiu "Chiên 51 thi dua nganh Giao thOng vn tái" ghi 
rO thai gian 03 1n lien tiie duçic tong danh hiu "Chiên si thi dua cap co sO" trirOc thai diem dê 
nghj; các sang kiên dugc cap có tham quyên cOng nhn. 
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