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B ộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số: //5T0 /BTTTT-TĐKT —— -------------------- -----------
V/v tiêu chuẩn, thành phần Hà Nội, YigàyJJl tháng F) năm 2015

Đại biểu dự Đại hội Thi đua Bộ Thông tin 
và Truyền thông giai đoạn 2011-2015

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 1867/KH-BTTTT ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình 
tiên tiến các cấp; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son về việc 
chuẩn bị các nội dung Tổ chức Đại hội Thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông giai 
đoạn 2011-2015 (sau đây gọi là Đại hội Thi đua), Ban Tổ chức Đại hội Thi đua 
thông báo tiêu chuẩn, thành phần Đại biểu (trong Ngành) tham dự Đại hội Thi đua 
như sau:

1. Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

2. Các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ (Bộ trưởng, Thứ trưởng) trong giai 
đoạn 2011-2015;

3ế Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ;

4. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ;

5. Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Ngành, Công đoàn Bộ, Công đoàn cơ quan 
Bộ; Đại diện Đoàn thanh niên Bộ; Đại diện Lãnh, đạo Công đoàn các đơn vị: Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng 
Công ty Viễn thông MobiFone, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, 
Cục Tần số Vô tuyến điện và Cục Viễn thông;

6. Đại diện cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ;

7. Đại diện các tập thể điển hỉnh tiên tiến là các tập thể trực thuộc cơ quan, đon 
vị thuộc Bộ; đại diện các tập thể điển hình tiên tiến là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn 
Bưu chính. Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty 
Truyền thông đa phương tiện VTC, Tổng Công ty Viễn thông MobiPone đã được khen 
thưởng: danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương các loại, Cờ thi đua của Chính 
phủ trong giai đoạn 2011 -2015;

8. Các cá nhân điển hình tiên tiến đã được khen thưởng (khen thưởng trong giai 
đoạn 2011-2015): danh hiệu: Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo

1



nhân dân, Nhà giáo ưu tó, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, 
Nghệ sĩ ưu tú; các hình thức khen thưởng: Huân chương các loại.

9. Đại diện 20 cá nhân điển hình tiên tiến là người lao động trực tiếp do Ban Tổ 
chức Đại hội Thi đua lựa chọn trong số các cá nhân điển hình tiên tiến tò Hội nghị điển 
hình tiên tiến các cấp.

Để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Thi đua vào ngày 24 tháng 7 năm 2015, 
Ban Tổ chức Đại hội Thi đua đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ:

1. Rà soát và lập danh sách Đại biểu tham dự Đại hội Thi đua theo đúng tiêu 
chuẩn, thành phần nói trên.

2. Lựa chọn và giới thiệu 01 cá nhân điển hình tiên tiến (có tóm tắt thành tích 
theo mẫu đính kèm) là người lao động trực tiếp được phát hiện, giới thiệu từ Hội nghị 
điển hình tiên tiến (Riêng đối vói Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam: lựa chọn và giới thiệu 5 cá nhân; Tổng Công ty Viễn 
thông MobiFone, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC: lựa chọn và giới 
thiệu 3 cá nhân; Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông: lựa chọn và giới thiệu 2 
cá nhân).

Ban Tổ chức Đại hội sẽ lựa chọn 20 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc ửong số 
các điển hình tiên tiến do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu để tôn vinh, khen 
thưởng tại Đại hội Thi đua.

Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ rà 
soát và gửi danh sách các cá nhân theo đúng tiêu chuẩn, thành phần về Ban Tổ chức 
Đại hội Thi đua (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) trước ngày 5 tháng 6 năm 2015. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có vấn gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Vụ Thi đua - Khen thưởng 
(ĐT 04.39436577) để được giải thích./.

Nơi nhận:
- Như ừên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưcmg Trương Minh Tuấn 
(để b/cáo);

- Lưu: VT, TĐKT.

TL. B ộ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐƯA - KHEN THƯỞNG

Bùi Như Uyên 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRựC ĐẠI HỘI THI ĐUA
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TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh (thànhphổ), ngày.... tháng.....năm.

TÓM TẤT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 
GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Sơ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên:
- Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính:
- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT Đ ư ợ c
l ệ Sơ lược về quá trình công tác :
2. Công việc được giao:
3. Thành tích đạt được của cá nhân (nêu kết quả các nội dung công việc nổi bật đã 

thục hiện trong giai đoạn 2011-2015, bao gồm: về năng suất, chất lượng, hiệu quả thục 
hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, 
những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; ứng dụng khoa học, kỹ thuật 
vào thực tiên; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chỉnh sách và pháp luật của 
Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo 
đức...).

4. Các hĩnh thức đã được khen thưởng :

Người viết báo cáo 
(ký, họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Ghi chú : Tóm tắt thành tích viết không quá 2 trang giấy A4.
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