
LIEN DOAN LAO DONG TP HAl PHONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CONG DOAN TRIXNG OH HANG HA! YN Oc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

S:  450/CD 
V/v xét tang Bang Lao dng sang to 

nãm 2022 

Hal Phông, ngày  aS  tháng 12 nám 2022 

Kinh gi:ri: Thu trithng và Chü tjch/Tô truâng cong doàn các don v 

Can cü Quyt djnh s 127/QD-LDLD ngày 05/5/2020 cüa Ban Thuing viii 
Lien doàn Lao dng TP Hãi Phông v vic ban hành Quy ch Khen thuâng cüa 
LDLD thânh ph& Ban Thuing vi Cong doàn Tnrô'ng hithng dn các don vj lam 
h so trInh Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam tang Btng Lao dng sang tto näm 
2022 cho các cá nhân theo ni dung nhu sau: 

I. TIEU CHUAN 

Bang Lao dng sang to cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam drn7c xét 
tng hang näm cho cá nhân là doàn viên cong doàn thirc hin tt các nhim v. cüa 
doàn viên và có d tài khoa bce cp co sâ tr& len, sang kin (gui tat là giãi pháp) 
duçic img ding vào thirc t mang lii hiu qua kinh t thit thirc, dtrcic các cp có 
thm quyn cOng nhn và giá trj lam lçi tInh theo timg di tixçYng cu th nhu sau: 

1. Di vói doàn viên là CB, VC, NLD có trinh d chuyên mon tü cao ding 
tr xu6ng, khOng gift chirc vi lãnh do, có ti'1 01 giãi pháp tr len vOi tng giá trj 
lam igi ti.ir 80 triu dông trâ len hoc 3 nam lien tiic có giãi pháp, sang kin vOi 
thng giá trj lam lçii tir 120 triu dng trâ len. 

2. Di vâi doàn viên là CB, VC, NLD Co trInh d chuyên mon tr di hçc trO 
len, không gift ch(rc vii lãnh do quãn l, có tü 01 giái pháp tr& len vâi tng giá trj 
lam lgi tux 150 triu dng tth len. 

3. DM vâi doàn viên là can b länh dio quàn 1 (gift chüc vii lãnh dto, quàn 
l có phii cp tü 0,3 tri len) có tü 01 giãi pháp tri len vâi tng giá trj lam lqi ttr 
200 triu dng trà len hotc có giãi pháp cãi tin quãn ! v t chirc san xuât áp 
dung vào thirc th mang 1ti hiu qua kinh t - xâ hi cao duçic c.p tinh, b, ngành, 
Trung uong cOng nhtn. 

4. Dôi vOi nhü'ng dé tài khoa hc cp thành ph, B có nhiu thành viên 
tham gia sau khi diiçc nghim thu và 1rng diing vào thirrc t mang lai hiu qua kinh 

- xa hi cao, duçic thu truàng co quan, don vj noi 1mg diing d tài khoa bce do 
xác thin thi tác giã là ChCi nhim d tài và thành viên có müc dóng gop trén 60% 
cho d tài dixçxc xem xét d nghj khen thixàng. 

5. Di vâi nhftng d tài khoa hçc dtp Nhà nuOc có nhiu thành viên tham gia 
sau khi duçc nghim thu và ducic üng diing vào thirc t mang 1a  hiu qua kinh t - 
xä hi cao, duçic thu truâng co quan, don vj noi Ong dçing d tài khoa hçc do xác 
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nh.n thI tác giá là Chü nhim d tài và thành viên có rnirc dóng gop tü' 50% tr len 
cho d tài dugc xern xét d nghj khen thuOng. 

6. Di vâi dé tài IOn phâi nghiên cOn nhiu näm ho.c phãi chia lam nhiu d 
tài nhánh, nu d tài nhánh duçic nghim thu dt kt qua xut sc và mOc d dóng 
gop trên 30% cho d tài iOn thI tác giá là Chü nhim d tài nhánh cüng duçc xem 
xét d nghj khen thuOng. 

7. Co giãi pháp cong ngh dir thi tai  các cuc thi khu virc và quc t, hi thi 
quOc gia hoc hi thi cp tinh, B, ngành Trung uang và dat  giãi Nht, NhI, Ba 
hoc giãi A, B, C trong các hi thi do ('né'u giái pháp có tfr 02 tác giá tró' len thI chi 
xét khen thwó'ng cho 01 cá nhán có tj' lc dónggóp cao nhcit). 

8. Di vOi các sang kin 0 các dcm vj không xác djnh duçic cii th giá trj lam 
lqi nhung cia duc irng dyng vào thirc tin mang lai  hiu qua kinh t - xã hi cao, 
pham vi ánh hu'Ong rng dn cp tinh, thành ph& ngành Trung rrang, ducic Thu 
truOng ca quan, dan vj non Ong diing xác nhtn hoc con quan quãn ! khoa hçc 
cOng ngh cp tinh, B xác nhn thI tác già cOa các sang kin do duçyc xem xét d 
nghj khen thuOng. 

II. HO S, THaI GIAN XET T3NG 

1. Ho so' tao dng sang to gm: 

- Danh sách trIch ngang và torn tt giài pháp, sang kin cüa cá nhân d nghj 
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam tang Bang Lao dng sang tao  ('theo Máu 1,). 

- Báo cáo thành tIch cüa cá nhân (theo Máu 2). 

- Van bàn cong nhn giài pháp, sang kin gm: 

+ Van bàn cong nhn sang kin hoc quyt djnh cOng nhn sang kin cüa 
cp có thâm quyn; 

+ Bang báo h quyên sO hOn trI tu "néu có); 

+ Biên bàn nghiêm thu dê tài nghiên cOn khoa hçc cp tinh, B, ngành 
Trung uo'ng, Nhà nuOc kern theo quyt djnh thành 1p Hi dng nghim thu; 

(VI dii nu là d tài nghiên cüu khoa h9c cp B thI gm các quyt djnh giao 
d tài, quyt djnh thành ltp Hi dng nghim thu, biên bàn nghim thu d tài). 

+ Van bàn xác nh.n hiu qua kinh t - xã hi cüa dan vj Ong diing d tài, 
sang kin. 

- Tom t.t thuyt mirth d tài, sang kin. 

- Bla h son (theo mdu dInh kern). 

(H scr thicic lam thành 03 b3, dóng quyén gz'i v VP Cong doàn Tru'àng,). 

2. ThO'i gian: 

Các dan vj tin hành hoàn chinh hc son g1ri Van phOng Cong doàn Tri.rOng 
truOc ngày 31/12/2022 dê tng hcip trInh Lien doàn Lao dng TP Hài PhOng xem 
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TM. BAN THU'1NG VJ 
U TICH 

guyên Cong V1nh 

xét, d nghj Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam xét t.ng Bang Lao dng sang tto 
11am 2022. 

Ban Thrning viii Cong doàn Tnrng d nghj các don vi trin khai sóm, nêu 
có vurng mac, trirc tip lien h v Van phông Cong doàn Trung d kjp thii giâi 
dáp./. 

Nui nhmn: 
-Nhutrên; 
- DU, HDT, BGH Nhã tnrông (dé TB): 
- Luu VPCD. 
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Mu 1 
TOM TAT THANH TICH BE NGH 

TONG LIEN BOAN LAO BONG  VIT NAM 
TANG BANG LAO BQNG SANG TLO NAM 2022 

(Kern theo T& trInh s: /TTr-CL) ngày / /2 023 
cia Cong ä'oàn Trztôg Dqi hQc Hang hái Vit Narn) 

TT 
Ho Va tên,näm 
sinh, chñ'c VU, 

don v cong tác 

SO giäi 

de tai 

S tin 

lam loi 
Tom tt ni dung giãi 

pháp, d tài 

Näni dã dt 
Bang LBST 

TM. BAN THIXNG VU NGUTh BAO CÁO 
CHU TICH 

PGS.TS. Nguyen Cong V!nh 

Lu'u j: Tom tct dung giái pháp, d tài can nêu torn tat in5t so nti dung C(Y bOn sau: 
- Ten dê tài, giáipháp. 
- TInh cap thiêt dwa ra giáipháp, dê tài, 
- TInh mói, tInh sang tqo cia giáipháp, dé tài, 
- Hiu qua kinh tC, xã hói, 

Dã dup'c cac giái thiráng nêu có 'tên giOi thu'Ong, don vi tO chi'c, ngày, tháng nãm dwc trao giái). 
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Mu 2 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BIc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Hal Plióng, ngày...tháng. .. nám 20.... 

BAO CÁO TI-I ANH TICH 

BE NGH TONG LIEN BOAN LAO BQNG VIT NAM 

TiNG BANG LAO BONG SANG TiO 

Nãm 2022 

- Ho và ten:  Ngày, tháng, näm sinh Nam (na)  

- Qué quán  

- Trii quán:  

- TrInh do chuyên rnôiv  

- Chüc v1i, dan vj cong tác  

- Tong s d tâi khoa hçc , giâi pháp sang kin  

- Tng so tiên lam lçi triu dông. 

- Tong s tin duçic thuâng triu dng. 

- NhU'ng 11am dã duc tang Bang lao dng sang tao:  nàm , nãrn  

I. Mo tã giãi pháp sang kin, d tài khoa hc 

(Mo tá tutng giái pháp, d tài,) 

I. MO tâ ngän g9n nhQ'ng Lru, khuyt dirn cüa tInh trng k' thut hoc to 
ch'rd san xut dang duçc áp ding tai  ca quan, dan v. Ctn chi rO dc dirn cn phâi 
khc phiic. 

2. Mo tã giãi pháp sang kiên. 

- Thuyt minh tInh mâi cüa giãi pháp: (Mo tth ngn gçn dy du và rô rang, 

chi j nêu rö các n5i dung cái tié'n, sang tgo). 

- Khâ näng ap diing: Giãi pháp dä dugc áp dung t?i  dja phuang, dan vj nào? 
hoc chirng minh kha nàng áp diving trong diu kin kinh th k5 thut tai  ca quan, 
danvi. 

- Hiu qua kinh t xä hi cOa d tài, giãi pháp, sang kin sang tao:  Cn so 
sánh nhUng giâi pháp tuang tir, giá trj kinh t dem 'ai  sau khi áp diing giãi pháp, d 
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tài, sang kin so vâi truOc do. (Kern theo Quy& djnh hoc gi.y chrng nhn cong 

nhQn giái pháp, d tài cüa cp có thm quyn; ban ye, so d, ánh... d minh hça) 

IL Thãnh tIch hot dng cong doãn 

- Nêu ngn gon nhtthg cong vic, kt qua dat duc khi thrc hin nhim vii cüa 
cong doàn giao. 

- Các danh hiu thi dua, hInh thüc khen thLthng. 

XAC NHAN CUA CONG DOAN TRU'ONG NGLI BAO CÁO 

xAc NHN CUA LIEN DOAN LAO DQNG XAC NHN CUA 
TP. HA! PHONG THU TRU'ONG DN VI 
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CONG HOA XA nçn CHU NGHIA VIET NAM 
BIc 1p - Ty do - Hnh phüc 

BAO CÁO THANH TCH 
BE NGH! TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM 

14NG BAN(; LAO DONG SANG T30 

NAM 2022 

Ten dé tãi:"  (chtr in hoa)" 

HQ vã ten : . (chQ' in thi..thng) 

Chtrcvii 

Don vi cong täc: Trtrö'ng Dui hQc Hang hãi Vit am 

Hái Plthng, tháng ..... nàm 2022 
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