
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

  Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG (TRUY TẶNG) ………
1
 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thƣởng 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ họ và tên, năm sinh, giới tính, đơn vị, chức vụ, trình độ 

chuyên môn  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

- Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất, công tác; những đóng góp của 

tập thể (cá nhân) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, địa phương 

hoặc đối với đất nước Việt Nam. 

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật Việt Nam (nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo 

đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường, tôn trọng phong tục tập quán …) và 

các hoạt động từ thiện, nhân đạo …
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. 

- Những đóng góp trong việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác 

với Việt Nam
3
. 

 

 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ ĐƢỢC NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

TẶNG THƢỞNG 

1. Danh hiệu thi đua: 

                                                 
1
 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 

2
 Nếu là tập thể hoặc người đứng đầu đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 

nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác 

nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
3
 Đối với cá nhân người nước ngoài chỉ xét, đề nghị khen thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc kết thúc giai đoạn 

công tác tại Việt Nam. 



Năm  Danh hiệu thi 

đua  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

      

      

      

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

      

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 

KHEN THƢỞNG XÁC NHẬN
 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 
 


