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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT VIỆT NAM 

HỘI TIN HỌC VIỆT NAM 

--------------------------------- 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------------  

Số:912/QĐ-TĐKT  
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016 

 

  

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định Khen thưởng  

nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI TIN HỌC VIỆT NAM 

 Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ 

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

 Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 

1842/QĐ-LHH ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Việt Nam; 

 Căn cứ Điều lệ Hội Tin học Việt Nam; 

 Xét đề nghị của Ban Thi đua Khen thưởng Hội Tin học Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Khen thưởng nhân dịp tổ chức 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ VIII. 

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

Điều 3: Các Ban của Hội Tin học Việt Nam, các Hội Tin học thành viên, các Chi hội 

của Hội Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  TM. BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 

- Các đơn vị có tên trong Điều 3; 

- Liên hiệp các Hội KHKT VN; 

- Bộ TTTT, Bộ KHCN; 

- Lưu VP. 

 

 

Bùi Mạnh Hải 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=42/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=39/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=42/2010/N%C4%90-CP;&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=65/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG  

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 912/QĐ-TĐKT ngày 12 tháng 12 năm 2016  

của  Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam) 

__________________ 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Tiêu chuẩn này điều chỉnh công tác khen thưởng của Hội Tin học Việt Nam trong các hoạt 

động đóng góp cho Hội và sự phát triển Công nghệ thông tin Việt Nam.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân thuộc Hội Tin học Việt Nam; các tập 

thể, cá nhân tham gia các hoạt động của Hội Tin học Việt Nam; các tập thể, cá nhân có 

đóng góp cho sự phát triển của Công nghệ thông tin Việt Nam. 

Điều 3. Nguyên tắc  

Nguyên tắc khen thưởng: chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Thành tích đến đâu, 

khen thưởng đến đó; không nhất thiết phải theo trình tự khen thưởng ở mức thấp rồi mới 

được khen thưởng mức cao hơn. Thành tích đạt được trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn 

và có phạm vi ảnh hưởng rộng thì được xem xét đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn; chú 

trọng khen thưởng cá nhân, tập thể và những người trực tiếp thừa hành nhiệm vụ. 

Điều 4. Các hình thức khen thưởng do Hội Tin học Việt Nam quyết định hoặc trình 

cấp trên quyết định 

1. Bằng khen của các Bộ: TTTT, KHCN, GDĐT, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; 

Hội Tin học Việt Nam. 

2. Kỷ niệm chương của các Bộ: TTTT, KHCN, GDĐT; Liên hiệp các Hội KHKT Việt 

Nam; Hội Tin học Việt Nam. 

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể 

1. Bằng khen, Kỷ niệm chương của các Bộ; Bằng khen, Kỷ niệm chương của Liên hiệp 

các Hội KHKT Việt Nam:  

Ngoài các quy định nêu trong các quy định hiện hành của Nhà nước (các Bộ) và Quy chế 

Thi đua – Khen thưởng của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, những tập thể, cá nhân 

được đề cử thông qua Hội Tin học Việt Nam trong thời gian ít nhất là 5 năm qua phải đạt 

các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với cá nhân là Hội viên Hội Tin học Việt Nam và Hội Tin học thành viên 

- Tham gia tích cực và có hiệu quả cao các hoạt động của Hội (sinh hoạt thường 

xuyên; các hoạt động góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hội; phát triển Hội); 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội Tin học Việt Nam (tư vấn phản biện, xây 

dựng chính sách về CNTT, thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn lực 

CNTT, Olimpic Tin học, Hội thảo Hợp tác phát triển …); 

b) Đối với tập thể là Hội viên Hội Tin học Việt Nam 
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- Tham gia tích cực, có hiệu quả cao vào các hoạt động chung của Hội; 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội Tin học Việt Nam giao; 

- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội Tin học Việt Nam. 

Những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực nào thì sẽ được đề nghị Bộ 

ngành đó xem xét khen thưởng. 

2. Bằng khen, Kỷ niệm chương của Hội Tin học Việt Nam: Trong thời gian ít nhất là 5 

năm qua phải đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với cá nhân là Hội viên Hội Tin học Việt Nam  

- Tham gia tích cực và có hiệu quả cao các hoạt động của Hội (sinh hoạt thường 

xuyên; các hoạt động góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hội; phát triển Hội); 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội Tin học Việt Nam giao (tư vấn phản biện, 

xây dựng chính sách về CNTT, thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn lực 

CNTT, Olimpic Tin học, Hội thảo Hợp tác phát triển …);  

b) Đối với tập thể là Hội viên Hội Tin học Việt Nam 

- Tham gia tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động chung của Hội; 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội Tin học Việt Nam giao; 

- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội Tin học Việt Nam. 

Hội Tin học Việt Nam chủ động xem xét khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân 

(không phải là Hội viên Hội Tin học Việt Nam) có nhiều đóng góp cho sự phát triển của 

Hội Tin học Việt Nam và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công nghệ thông tin 

Việt Nam. 

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng 

1. Bằng khen, Kỷ niệm chương của các Bộ; Bằng khen, Kỷ niệm chương của Liên hiệp 

các Hội KHKT Việt Nam: Các tập thể, cá nhân làm hồ sơ đề nghị khen thưởng thông qua 

Hội Tin học Việt Nam. Hội Tin học Việt nam xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền khen 

thưởng (các Bộ, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam) xem xét, quyết định. 

2. Bằng khen, Kỷ niệm chương của Hội Tin học Việt Nam: Các tập thể, cá nhân làm hồ sơ 

đề nghị khen thưởng để Hội Tin học Việt Nam xem xét, quyết định. 

Điều 7. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (Chi hội, Hội thành viên) kèm danh sách 

cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng; 

b) Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị; 

c) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, có xác nhận 

của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu); 

Điều 8. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải gửi về Hội Tin học Việt Nam chậm nhất ngày 15/01/2017 

(tính theo dấu Bưu điện).  

 


