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BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 *** 

QUY CHẾ 
GIẢI THƯỞNG NGUYỄN VĂN TRỖI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 301/QĐ-ĐTN ngày 18 tháng 9 năm 2018 

của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh) 

_________ 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Tên gọi giải thưởng. 

 Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) của Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Thành Đoàn) 

do Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định thành lập theo Quyết định số: 302/QĐ-

TĐTN-BCNLĐ ngày 19/9/2018. 

 

Điều 2. Thời điểm trao giải thưởng: 

 Giải thưởng được công bố và trao vào các năm 2018, 2020, 2022, nhân dịp kỷ 

niệm Ngày truyền thống Thanh niên Công nhân TP.Hồ Chí Minh (15/10). 

 

Điều 3. Đối tượng được xét trao Giải thưởng. 

3.1. Đối tượng được xét trao Giải thưởng: 

 Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam, đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, có 

độ tuổi không quá 35 tuổi, là Thanh niên công nhân (bao gồm những người lao động 

chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và 

dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp). 

 

 3.2. Đối tượng không thuộc diện xét trao Giải thưởng: 

 - Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức (theo Luật cán bộ, công chức và Luật 

viên chức); người lao động (theo Bộ Luật Lao động), cá nhân đang công tác tại bộ 

phận hành chính của các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 

(thuộc đối tượng xét trao Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân 

thiện). 

 - Cá nhân đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ 

chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho người dân (thuộc đối tượng xét trao 

Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch). 

 - Cá nhân là giảng viên, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy (thuộc đối tượng 

xét trao Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu). 

 

Điều 4. Số lượng trao giải thưởng: 

 Số lượng cá nhân được xét trao giải thưởng do Hội đồng xét trao giải thưởng 

quyết định. 

 

Điều 5. Hình thức trao giải thưởng: 



2 

 Mỗi giải thưởng bao gồm: Bằng khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP.Hồ 

Chí Minh, biểu trưng giải thưởng và tặng phẩm. 

 

Điều 6. Hội đồng cét trao giải thưởng (sau đây gọi tắt là Hội đồng): 

 Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, gồm: 

 - Chủ tịch Hội đồng: Bí thư Thành Đoàn 

 - Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Bí thư Thành Đoàn (phụ trách phong trào) 

 - Ủy viên Thường trực Hội đồng: Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành 

Đoàn. 

 - Ủy viên Hội đồng: 

 + Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố. 

 + Đại diện lãnh đạo Sở Công thương Thành phố. 

 + Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động Thành Phố. 

 + Trưởng Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn. 

 + Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn. 

 + Trưởng Ban Kiểm tra Thành Đoàn. 

 + Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn. 

 + Chánh Văn phòng Thành Đoàn. 

 + Giám đốc Trung tâm Phát triển Khao học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn. 

 + Đại diện các cơ quan báo chí. 

 - Thư ký Hội đồng: Phó Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn. 

 

Điều 7. Kinh phí trao giải thưởng: 

 Kinh phí trai giải thưởng do Ban Thường vụ Thành Đoàn chịu trách nhiệm và 

vận động nguồn lực xã hội đóng góp. 

 

CHƯƠNG II 

TIÊU CHUẨN NHẬN GIẢI THƯỞNG 

 

Điều 8. Thời gian xem xét các tiêu chuẩn: 

 Cá nhân đã nhận giải thưởng những lần trước vẫn được xét trao giải thưởng 

trong những lần tiếp theo, nếu đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định (tại thời điểm xét 

trao giải thưởng). 

 

Điều 9. Tiêu chuẩn chung: 

 Tính đến thời điểm xét trao giải thưởng, cá nhân được xét trao giải thưởng đảm 

bảo các tiêu chuẩn sau: 

 - Tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 

 - Có uy tín đối với đoàn viên, thanh niên, người lao động tại cơ quan, đơn vị; 

được sự tín nhiệm và đánh giá tốt của lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp và người dân. 

 - Tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo thực 

hiện đúng tiến độ, thời giân, chất lượng yêu cầu công việc. 

 - Tham gia tích cực trong phong trào thi đua lao động, sáng tạo tại đơn vị. 

 - Tham gia tích cực công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn 

vị (trừ trường hợp những nơi chưa có tổ chức Đoàn, Hội); góp phần tham gia xây 

dựng địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

 - Chấp hành tốt pháp luật và những nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. 
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Điều 10. Tiêu chuẩn cụ thể: 

 - Tính đến thời điểm xét trao giải thưởng, cá nhân được xét trao giải thưởng có 

thời gian công tác tại đơn vị ít nhất là 02 năm trở lên. 

 - Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên hoặc tương đương trong 02 năm liền 

kề. 

 - Nếu là Đoàn viên, Hội viên phải được đánh giá xuất sắc trong 02 năm liền kề; 

nếu là Đảng viên phải là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 02 năm liền kề. 

 - Mỗi năm tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. 

 - Là điển hình tiêu biểu được tuyên dương tại các giải thưởng tương tự cấp 

Quận – Huyện Đoàn và tương đương trở lên. 

 - Có ít nhất 01 công trình nghiên cứu, giải pháp, sáng kiến, cải tiến quy trình 

nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, được hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 

đánh giá nghiệm thu loại khá trở lên hoặc được lãnh đạo đơn vị đánh giá tốt (đối với 

những đơn vị không thành lập hội đồng sáng kiến)  và đã được ứng dụng vào thực tiễn, 

đạt hiệu quả cao trong thời gian 01 năm. 

 - Đối với cá nhân là thành viên của nhóm phải là người đề xuất giải pháp, sáng 

kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn tại đơn vị 

hoặc là thành viên thực hiện chính trong nhóm được lãnh đạo đơn vị xác nhận. 

 

CHƯƠNG III 

QUY TRÌNH XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG 

 

Điều 11. Thẩm quyền đề xuất đối tượng được xét trao giải thưởng: 

 - Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn. 

 - Các Ban – Van phòng Thành Đoàn, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực 

thuộc Thành Đoàn. 

 - Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn. 

 - Các cơ quan báo chí. 

 - Thủ trưởng các đơn vị. 

 - Các Anh hùng Lao động. 

 

Điều 12. Hồ sơ dự xét giải thưởng: 

 - Văn bản giới thiệu có ý kiến xác nhận của cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn 

hoặc của đơn vị được quy định tại Điều 11 (theo mẫu). 

 - Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị tại nơi 

đang trực tiếp công tác (gửi kèm tập tin điện tử). 

 - Bản sao các hồ sơ chứng nhận thành tích và các giải pháp, sáng tiến, cải tiến 

quy trình nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn tại đơn vị hoặc tài liệu 

liên quan đến thành tích và hình ảnh minh họa (nếu có) (gửi kèm tập tin điện tử). 

 

Điều 13. Quy trình xét trao giải thưởng: 

 Bước 1: Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai văn bản đến các cơ sở Đoàn 

trực thuốc và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 Bước 2:  

 - Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn: Ban Thường vụ cơ sở Đoàn 

trực thuộc Thành Đoàn triển khai cho các đơn vị trực thuộc để tiến hành bình chọn; xét 

chọn các trường hợp do các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc giới thiệu; tổng hợp danh 
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sách (có nêu tóm tắt thành tích của từng cá nhân được giới thiệu) gửi cho Thư ký hội 

đồng. 

 - Đối với các đơn vị, cá nhân khác: tổng hợp danh sách (có nêu tóm tắt thành 

tích của từng cá nhân được giới thiệu) gửi cho Thư ký hội đồng. 

 Bước 3: Ban Thường vụ Thành Đoàn thành lập Tổ thẩm định kiểm tra thực tế, 

tổng hợp và trình Hội đồng xét chọn. 

 Bước 4: Hội đồng họp xét chọn. 

 Bước 5: Công bố kết quả bình chọn và tố chức Lễ tuyên dương. 

 

CHƯƠNG IV 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ 

CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG 

 

Điều 14. Quyền lợi của cá nhân được tuyên dương: 

 - Cá nhân được tuyên dương có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật 

khen thưởng; được tuyên truyền, giới thiệu gương tiêu biểu trong hệ thống cơ sở Đoàn 

TP. Hồ Chí Minh. 

 - Cá nhân được tuyên dương được ưu tiên xem xét để đề xuất các hình thức 

tuyên dương, khen thưởng cao hơn. 

 

Điều 15. Nghĩa vụ của cá nhân được tuyên dương: 

 - Cá nhân được tuyên dương có trách nhiệm giữ vững và phát huy thành tích đã 

đạt được, tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích cao hơn. 

 - Có trách nhiệm bảo quản các hiện vật khen thưởng, không sử dụng hiện vật 

khen thưởng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các hành vi xâm phạm 

đến uy tín của tổ chức Đoàn, Hội. 

 

CHƯƠNG V 

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 16. Thu hồi giải thưởng: 

 Nếu phát hiện cá nhân sau khi nhận giải thưởng có vi phạm quy chế của giải 

thưởng, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ có quyết định thu hồi toàn bộ giải thưởng. 

 

Điều 17. Điều chỉnh quy chế: 

 - Việc điều chỉnh quy chế được thực hiện 05 năm/lần, theo nhiệm kỳ Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh. 

 - Phân công Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn là bộ phận thường trực 

tham mưu thực hiện và phối hợp với các Ban – Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Thành Đoàn đề xuất Ban Thường vụ Thành Đoàn sửa đổi Quy chế này khi cần 

thiết. 

 

Điều 18. Hiệu lực thi hành: 

 Quy chế này được áp dụng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 




