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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Số:784  /CT- HSSV                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                           

   Hà Nội, ngày 11 tháng 8  năm 2006 

QUYẾT ĐỊNH 
CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

V/v: Ban hành một số điều chỉnh, bổ sung về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua  
và khen thưởng ở Đại học Quốc gia Hà Nội 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ban 
hành ngày 10 tháng 12 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo 
Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy định về Tiêu chuẩn và Quy trình xét duyệt Thi đua – Khen thưởng của 
Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 55/CT-HSSV ngày 23 tháng 
5 năm 2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản "Một số điều chỉnh, bổ sung về tiêu chuẩn danh hiệu thi 
đua và khen thưởng ở Đại học Quốc gia Hà Nội".  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng ban Chính trị và Công tác học sinh 
sinh viên, Trưởng các ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà 
Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

GIÁM ĐỐC 
(đã ký) 

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Như điều 3; 
- Lưu Ban CT-HSSV, VP. 

GS.TSKH Đào Trọng Thi 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI     

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA 
VÀ KHEN THƯỞNG Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

(Ban hành theo quyết định số 784/CT-HSSV, ngày 11 tháng 8 năm 2006  
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và khen thưởng tại Điều 7 và Điều 13 
trong "Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt thi đua - khen thưởng của Đại học 
Quốc gia Hà Nội" được ban hành theo Quyết định số 55/CT-HSSV ngày 23 tháng 5 năm 
2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: 

Điều 7. Tiêu chuẩn Chiến sỹ thi đua (Sửa đổi) 

1. CSTĐ cấp cơ sở là người tiêu biểu trong số những người đạt danh hiệu Lao động 
tiên tiến trong năm học của đơn vị, có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, công trình được áp 
dụng đem lại hiệu quả, được các đồng nghiệp trong đơn vị suy tôn. 

2. CSTĐ cấp ĐHQGHN là người tiêu biểu, xuất sắc trong số những người đạt danh 
hiệu CSTĐ cấp cơ sở trong năm học, đồng thời đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm liền 
kề trước đó (đối với người được nhận danh hiệu CSTĐ cấp ĐHQGHN lần đầu tiên hoặc 
tính từ sau lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp ĐHQGHN lần trước đó). 

3. CSTĐ ngành GD-ĐT là người tiêu biểu, xuất sắc trong số những người đạt danh 
hiệu CSTĐ cấp ĐHQGHN trong năm học, đồng thời đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở hoặc 
cấp ĐHQGHN 2 năm liền kề trước đó (đối với người được nhận danh hiệu CSTĐ ngành 
GD-ĐT lần đầu tiên hoặc tính từ sau lần đạt danh hiệu CSTĐ ngành GD-ĐT lần trước đó). 

4. CSTĐ toàn quốc là người tiêu biểu, xuất sắc trong số CBVC của ĐHQGHN, có 
2 lần liên tục đạt danh hiệu CSTĐ ngành GD-ĐT. 

Điều 13. Tiêu chuẩn khen thưởng (Sửa đổi) 

13.1. Giấy khen của đơn vị trực thuộc ĐHQGHN (trừ cơ quan ĐHQGHN) do Thủ 
trưởng đơn vị quyết định tặng thưởng cho cá nhân, tập thể xuất sắc nhân dịp tổng kết năm 
học, cuộc vận động thi đua hoặc có thành tích đột xuất. 

13.2. Bằng khen của ĐHQGHN do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc đề nghị Giám đốc 
ĐHQGHN quyết định tặng thưởng cho cá nhân, tập thể đặc biệt xuất sắc nhân dịp tổng kết 
năm học, cuộc vận động thi đua hoặc có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc. 

13.2.1. Tập thể được xét tặng Bằng khen của ĐHQGHN nếu đạt một trong các yêu 
cầu sau: 
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-  Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, là tấm gương tiêu 
biểu cho các đơn vị khác học tập; có 2 năm liên tục (năm đề nghị khen và năm trước đó) 
đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.  

- Có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc (như đạt nhiều giải thưởng tập thể, cá nhân 
cao cấp ĐHQGHN hoặc tương đương trở lên) trong tổ chức các hoạt động học tập, 
NCKH, chuyên môn nghiệp vụ, văn hoá, xã hội, thể dục thể thao.  

13.2.2. CBVC được xét tặng Bằng khen của ĐHQGHN nếu đạt một trong các yêu 
cầu sau: 

- Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; có nhiều đóng góp, 
cống hiến xây dựng và phát triển đơn vị; đã có 3 năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở hoặc 
đã có 1 năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp ĐHQGHN (đối với người được tặng Bằng khen lần 
đầu tiên hoặc tính từ sau lần được tặng Bằng khen trước đó), đồng thời năm được xét tặng 
Bằng khen đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trở lên; 

- Có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc (như đạt giải thưởng cao hoặc có nhiều học sinh, 
sinh viên đạt giải thưởng cao cấp ĐHQGHN hoặc tương đương trở lên) trong công tác đào tạo, 
NCKH, chuyên môn nghiệp vụ hoặc trong hoạt động xã hội, văn hoá, thể dục thể thao. 

13.2.3. Học sinh, sinh viên được xét tặng Bằng khen của ĐHQGHN nếu đạt một 
trong các yêu cầu sau: 

- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực. 

- Đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. 

- Đạt giải nhất cấp ĐHQGHN hoặc tương đương trở lên trong các cuộc thi Olympic 
sinh viên, sinh viên NCKH và các cuộc thi văn hoá, thể thao. 

- Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, tiêu biểu nhất cho học sinh, sinh 
viên của đơn vị đào tạo.  

13.3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Giám đốc ĐHQGHN đề nghị, Thủ 
tướng Chính phủ quyết định. 

Tiêu chuẩn cụ thể đối với hình thức khen thưởng này được thực hiện theo Điều 71 
Luật TĐKT. 

                    
GIÁM ĐỐC  

 

(đã ký) 

 

 

                
GS.TSKH Đào Trọng Thi 


