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..........z' Liit Thi dua, khen thzthng ngày 26/11/2003, Lut Sz'ca ddi, bá sung
mç5t so diêu cza Lut Thi dua, khen thu0ng nám 2005 và nám 2013;
Can ci'r Nghj djnh s 87/201 7/ND-CT ngày 26/7/2017 cia C'hInh phi quy
djnh chic náng, nhiçm vu, quyên hgn và cci cáu tO chz'c cia B Thi chInh;
Can c& Nghj djnh s 91/20] 7/ND-CT ngày 31/7/2017 cia ChInh phü quy
ct/nh chi tiêt thi hành in3t sO diéu cia Luat Thi dua, khen thzthng,
Theo d nghj cz.a Vy trzthng Vy Thi dua - Khen thu'ông,
B3 Tài chInh ban hành Thông tic quy ct/nh xét tgng Kj niçm chico'ng "Vi sc
nghip Tài chInh Vit Nam ".
Chirong I
QUY D!NH CHUNG
Dieu 1. Pham vi dieu chinh
Thông tu nay quy djnh v& nguyen tc, di tucmg, tiêu chun, trInh tçr, thu tçic
dê nghj, quyêt djnh tang, to chirc trao tang và quyên lçii, trách nhim cüa Ca nhân
duçic tang K' nim chuong "Vi sv nghip Tài chInh Vit Nam".
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Dieu 2. Doi t119'ng ap diing
1. Các cá nhân thuc di tuçmg xét tang KS' nim chuong "VI sir nghip Tài
chInh Viêt Nam".
2. B Tài chInh và the co quan, t chüc khác có lien quan dn vic d nghj
xét tang K5' nim chucmg "Vi sr nghip Tài chInh Vit Nam".
Diu 3. KS' nim chtrong "Vi siy nghip Tài chInh Vit Nam"
1. KS' nim chuong "Vi sir nghip Tài chInh Vit Narn" (sau day gi tat là
KS' nim chuong) là hInh thtrc tng thu&ng cüa B Tài chInh dê ghi nhn thành
tich, su cong hiên càa cac cá nhan dã cO nhiêu dóng gop cho sii nghip xây drng,
phát triên ngành Tài chmnh Vit Nam.
2.KS' nim chucing Co biêu tuçlng, hInh dáng, kIch cö', màu s&c the hin dtc
trung cüa ngành Tài chInh Vit Nam, phü hçp vôi quy dnh chung cüa Nba nrnc,
kern theo KS' nirn chuong là Giây chCrng nhn t.ng KS' nim chucing "Vi sr
nghiêp Tài chInh Vit Nam".
Diêu 4. Nguyen tc xét tng Ky nim chirong
1. KS' nim chucing dugc xét tang, hoc truy tang mt 1n cho cá nhân CO dü
diêu kiên, tiêu chuân; khOng xét tang cho nhirng Ca nhân dã dugc tng Huy chucing
"Vi sr nghipTài chInh Vit Nam".
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2. K5' nim chuccng dixçc xét tang mi näm mt ln vào tháng 8 hang näm,
trr trung hçp dt xuât do B trrnng B Tài chinh quyêt djnh.
3. Vic xét tang K nim chucrng phài ducic thirc hin dung dôi tuçing, tiêu
chuân, trInh t'çr, thu tVc quy djnh ti Thông tu nay.
Chuo'ng II
IOI TUNG, TIEU CHUAN XET TNG KY NIM CH11OG
Diêu 5. Dôi tu'çrng xét tng K nim chffong
1. Can b, cong chirc, viên chirc, nguii lao dng dã và dang cong tác trong
các cci quan, dccn vj thuc ngành Tài chinh, hoc dang lam cong tác tài chInh, kê
toán, gôm:
a) Can bô, cong chirc, viên chüc, ngixi lao dng cong tác ti các Ca quan,
don vj, doanh nghip thuc, tr1rc thuc B Tài chInh;
b) Cong chirc, viên chüc, nguti lao dng cOng tác ti các cci quan, don vj
thuc S& Tài chInh các tinh, thành phô trirc thuc Trung uong;
c) Cong chiirc cong tác ti các Phông Tài chInh - Kê hoach ci:ia UBND các
thành phô tru'c thuc tinh, qun, huyn, thj xä thuc các tinh, thành phô trrc thuc
Trung irang (sau day gi chung là Phông Tài chInh huyn);
d) Cong chüc lam cong tác tài chInh, k toán ti UBND các xã, phung, thj
trân;
d) Cong chirc dang lam cOng tác tài chInh, k toán ti các Vi Tài chInh, Ciic
Tài chInh cUa cac B, ngành, các cci quan Trung uang; Vii Tài chInh, Ciic Tài
chInE cüa các TOng c1c thuc các Bô.
2. Can bt, cOng chüc, viên chüc, ngl1i lao dng trong ngành Tài chInh hy
sinh trong khi lam nhim v duccc cOng nhn Lit s9.
3. Ca nhân có thành tich trong vic lânh do, chi dio gop phn vào sr
nghip xây drng, phát triên ngânh Tài chInh Vit Nam, gôm:
a) Lãnh dao Dáng và Nhà nuóc; Lãnh do các to chüc chInh trj xä hi i
Trung uong (Mt trn To quôc Vit Nam, Hi Lien hip Ph nü Vit Nam, Tong
Lien doàn lao dng Viêt Narn, Doàn Thanh niên cong san Ho ChI Minh, Hi Nông
dan Viêt Nam, Hôi Cuu chiên binh Vit Nam);
b) Länh dto các b, ban, ngành i Trung uclng, gm: Bô tru&ng, Thir tru&ng
(va tu'ong dirong) phi trách cOng tác tài chInh;
c) Lãnh dao tinh, thành ph trrc thuc Trung ucng (BI thu, Phó BI thu tinh
uy, thành uy; Chü tch, Phó Ch tjch Hi dOng nhân dan, Chü tjch, Phó Chü tjch
U ban nhân dan tinh, thành phô).
4. Ca nhân là ngith1 Vit Nam O nuóc ngoài hoic ngi.thi nuóc ngoài có nhiu
dóng gop cho sir nghiêp xây dimg, phát triên ngành Tài chinh Vit Nam.
5. Các trir?mg hçrp dc bit khác theo dnghj cüa các vii, cçic, don vj thuc
B Tài chInh, Si Tâi chInh các tnh, thành phO và Vii truOng V Thi dua - Khen
thuing B Tài chInh.
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Diu 6. Di tu'çrng không, hoc chu'a duçrc xét tng K nim chirong
1. Không xét ttng K nim chuorng déi vâi các cá nhân dã bj k lutt buOc
thôi vic, bj truy cüu trách nhim hInh sr.
2. Chua xét ttng K nim chuang di vci cá nhân dang trong thii gian xem
xét k Iut; ngri dang trong thai gian chju hInh thüc k 1ut tir khiên trách tr& len;
nguèi dang bj diêu tra, truy to, xét xir.
Diêu 7. Tiêu chuân xét tng K nim chirong di voi các cá nhân cong
tác ti các co quan, don vl thuc ngành Tài chInh, hoc lam cong tác tài
chInh, kê toán
1. Bô trithng, Thir tru&ng B Tài chInh không tInh thâm niên cong tác khi
xét ting K nim chuong.
2. Ca nhân thuc d& tirçing quy djnh tii Khoân 1 Diêu 5 cüa Thông tu nay,
Co tong thii gian cong tác trong ngành Tài chinh tir20 näm (không quy dôi) tr& len
dôi vi nam, tr 15 nàm (không quy doi) trâ len dôi vói nU, hoàn thành tot nhirn
vi ducic giao.
3. Ca nhân cong tác & các ngành khác chuyn v cong tác trong ngành Tài
chmnh nêu chua dü th&i gian dê xét tang theo quy djnh t?i Khoàn 2 Diêu nay, thI s
duçc xét ting KS' nim chucrng tru&c khi nghi hiru nêu có dü 30 näm cong tác lien
tiic tr& len dôi vâi nam, 25 nàm cong tác lien tiic tr& len dôi v&i nü, trong do phâi
có hon 05 nàm (60 tháng tr& len) cOng tác trong ngành Tài chInh.
4. Cách tInh th&i gian cOng tác d xét tng K5' nim chuong:
a) Th&i gian cong tác di v&i ngu1i duong chüc dirge tInh dn th&i dim
ngày 30/6 cüa näm dê nghj xét tang; d& v&i ngu&i dâ nghi hiru tInh den ngày nghi
him; dOi vâi nguñ dà tir trân dirge tInh den ngày mat.
b) Déi v&i nguii dugc cp có thm quyn cfr bit phái sang các co quan,
don vj ngoài ngành Tài chInh, hoàc di nghia vii quail sir, sau do tr& ye cong tác
trong ngành Tài chInh: th&i gian Cong tác & ngành khác, th&i gian lam nghra vi
quân six vn duoc tInh là thôi gian cOng tác trong ngành Tài chinh.
c) Di v&i cá nhân tirng lam vic trong CáC co quail, don vj sap nhp v
ngành Tài chmnh (Hâi quan, Vat giá, Dix tr quôc gia tir trung uong den dja phuo'ng
và Uy ban Chirng khoán Nba niróc): th&i gian cong tác trong ngành Tãi chInh dirçic
tInh Ca th&i gian dã lam viêc & các don vj dO truó'c khi sap nhp ye ngành Tài
chInh.
d) Déi v&i ngu&i có thôi gian cOng tác trong ngành Tài chinh không lien tl;lc
(chuyên cOng tác ra khOi ngành, sau do li chuyên vào các don vj thuc ngành Tâi
chInh) thI th&i gian cong tác trong ngành Tài chInh dirgc cong dOn tong so th&i
gian lam viêc trong the co quan, don v thuc ngành Tài chInh; dü 12 tháng dugc
tInh là 01 nàm cong tác trong ngành.
d) Trung hgp cá nhân trong th&i gian tru&c day bi xü IS' k5' 1ut, thI th&i
gian thi hành kS' luât (bao gOm cã th&i gian chua dirge xOa k5' lut) khOng duc
tinh vào th&i gian dê xét tang KS' niêm chuo'ng; chi dirge xét tang KS' nim chuong
sau 3 nàm 1mb ti.r th&i diem bet th&i hn chiu kS' lutt.
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Diu 8. Tiêu chuãn xét tng K nim chirong dôi vói các Ca nhãn ngoài
ngành Tài cbInh có thành tIch gop phân vào siy nghip xây ding, phát triên
ngành Tài cliInh Vit Nam
1. Ca nhân thuc di tucing quy djnh ti Khoàn 3 Diu 5 cüa Thông tu nay
phái cO thành tIch nôi bt trong vic lãnh do, chi dto gop phân vào sir nghip xây
drng, phát triên ngành Tài chInh Vit Nam.
2. Di vii các chüc danh Phô Chü tich HDND, Phó Chü tich UBND các
tinh, thành phô trirc thuôc Trung uong phái có thô'i gian gi chirc vi và phii trách
cong tác tài chInh, ngân sách t1r 05 nàrn trô' len.
Diêu 9. Tiêu chuân xét tng K nim chu'o'ng di vO'i cãc cá nhân là
ngirbi Vit Nam & nir&c ngoài, hoc ngirb'i nir&c ngoài cO nhiêu dóng gop cho
sli nghip xy d1ng, phát triên ngành Tài chInh Vit Nam
1. Ca nhân thuc d& tung quy jnh t?i Khoân 4 Diu 5 cüa Thông ttr nay
phái có cong lao, thành tIch xuât sac trong vic xây dirng và cOng cô quan h hp
tác quOc te, dOng gop tich c11c cho sir nghip xây dirng, phát triên ngành Tài chInh
Vit Nam.
2. Ngui nuóc ngoài lam vic trong các co quan ngoi giao, các t chrc
quôc tê ti Vit Nam, khi kêt thilic nhim k3t cong tác có nhiêu cOng lao giOp d
ngành Tài chInh Vit Nam trên cac mat: m0 rng quan h hçip tác tài chinh vói các
nuc và các to chilrc tài chInh quôc tê; vn dng các tO chIrc quôc té, các nhâ tài
chInh dóng gop, giOp di ye tinh than, vt chat, hoc có nhüng dóng gop ye tu van,
dào tto, trcl giOp k9 thut... giap cho ngành Tài chInh Vit Nam trong qua trInh
hi nhp và hcip tác tài chInh quôc tê.
3. Các tnthng hgp dtc bit khác mang tInh chit ngoi giao.
Chirong III
HO S€1, QUY TRINH XET TING, TO CHIJ'C TRAO TANG KY NIM CHU'ONG

Diêu 10. Hil so d ngh xét tng K nim chiro'ng
1. H so d nghj xét tang K nirn chuong bao gôm:
a) T? trInh cilia don vj d ngh xét tang K nim chucmg;
b) Danh sách cá nhân d nghj xét tang K nim chucng theo quy djnh ti
Mâu sO 01 ban haul-i kern theo Thông tu nay;
c) Bàn torn t&t qua trInh cong tác cOa cá nhân theo quy djnh ti Mâu so 02
ban hành kern theo Thông tu nay (ap diing dOi vi các dôi tung quy djnh ti
Khoàn 1 Diêu 5 cOa Thông tu nay).
Dôi vi TOng c1ic Thu, Tong cic Hài quan, TOng ciic ?ir trr N}iâ nuOc và
KBNN (sau day gi chung là Tong cic thuc B): Ho so gin ye Vii Thi dua - Khen
thming Bô Tâi chinh gôm: t?i trInh và danh sách cá nhân dê nghj xét tng I(5r nim
chuong; Bàn torn tat qua trInh cong tác cOa Ca nhân liru ti Tong cc.
2. ThO truinng CáC co quan, don vj, doanh nghip thuc ngành Tài chInki có
trách nhiêrn lap ho so, dé nghi xét tang K5 nim chuong cho các cá nhân thuc
quyCn quân 1, có dO tiêu chuân theo quy djnh tai Thông tir nay.
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Di vi nh'ctng trithng hcip dã nghi ch d, chuyn cong tác, dã mat... thI
don vj trirc tiêp quân 1 can b trwic khi nghi, chuyên cong tác, truc khi mat... có
trách nhiêm 1p ho so.
3. H so duçic 1p thành 01 bô, g1ri v B Tài chInh (qua Vii Thi dua - Khen
thithng) chtm nhât trrnc ngày 31 tháng 7 hang näm.
Dôi vi các trmmg hqp &t xutt thI thii gian np h so không nht thit
thirc hin theo quy dnh nay.
Then 11. Quy trInh xét tng K nim chtro'ng
1. Vi Thi dua - Khen thuàng có trách nhim tip nhn, tong hçp h so
nghj tang K nim chuong; rà soát, thâm djnh ho so và trInh B truàng B Tài
chInh quyêt djnh.
2. Dôi vi di tuçmg quy djnh tai dim a Khoãn 3 Diu 5 cüa Thông tu nay:
Van phông B Tài chinh tong hcp danh sách dê nghj xét ting gri ye V Thi dua khen thu&ng.
3. Dôi v&i các Tong ciic thuc Bi Tài chinh:
a) Thu truông các don vj trirc thuc Tng ciic có trách nhim Ip dy dü h
so theo quy djnh tii Diêu 10 gui ye Tong cic dê tong hcip chung, trInh Bô Tài
chInh.
b) Tng ciic Co trách nhim thm djnh, 1p danh sách các cá nhân có dü diu
kin xét tng K nim chucing g'Cri ye B Tài chInh (qua V Thi dua - Khen
thithng).
4. DOi v&i nhüng dOi tuçmg quy djnh tii diem b, c, d Khoân 1 Diu 5 và
diem c Khoãn 3 Diêu 5 cüa Thông tu nay:
a) Thu tri.thng CáC co quan, don vj ltp dy dü h so các cá nhân dü diu kin
xét ting theo quy djnh ti Diêu 10 gui ye S& Tài chInh.
b) Sà Tâi chInh cO trách nhiêm rà soát, thrn djnh, 1p danh sách các cá nhân
có dü diêu kin xét tang K nim chucing gui ye Bô Tài chinh (qua Vi Thi dua Khen thu&ng).
5. Di vi nhUng d& tuçmg quy djnh tai Khoãn 4 DiOu 5 cüa Thông Ui nay:
a) Thu trithng các don vj có quan h cong tác vui các tO chñc tài chInh quôc
tê, các to chüc va cac dix an nrnc ngoài xem xét thành tich dóng gop cho ngânh Tài
chInh dê de xuât tng Kr nim chuong cho các cá nhân cO thành tIch dü diêu kin
xét tang theo quy djnh tai Diêu 9 cüa Thông tu nay giiri ye B Tài chInh (qua Vii
Thi dna - Khen thi.thng).
b) Vii Thi dua - Khen thithng 1y ki&i thm djnh cüa Vii Hçp tác Quôc té
B Tài chInh truuc khi trInh Bô.
6. Dái v&i nhung di trçing quy dnh ti diem d Khoân 1 Diêu 5 và diem b
Khoãn 3 Diêu 5 cüa Thông tu nay:
a) Thu tru&ng các bô, ban, ngânh, co quan Trung uong 1p day dü h so các
Ca nhân dü diêu kin xét tang theo quy dlnh ti Diêu 10 cüa Thông tu nay gui ye
B Tài chInh (qua Vi Thi dna - Khen thu&ng).
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b) Vu Thi dua - Khen thu&ng 1.y kin tham gia v k& qua phi hcip cong
tác quãn 1 tài chInh cüa Vit Tài chInh Hành chInE sii nghip, Vit Tài chInh quOc
phông, an ninh, dic bit (B Tài chInh) truóc khi trInh B.
Diêu 12. To chile trao tng K nim chirong
1. Thai gian th chüc trao tang KS" nim chuang vào dp K51 nim Ngày
truyên thông ngành Tài chInh Vit Nam (ngày 28 tháng 8) hang näm.
2. B Tài chInh t chirc trao tang K5r nim chucing cho các dng chI Lnh
dto Dâng, NEà nu&c, các dông chI Lãnh dio các tO chirc chInh trj xã hi v Trung
uong vào djp k5r nim thành 1p ngành Tài chInh các näm chän.
Lãnh dio B Tài chInh t chirc trao t.ng K5r nim chuing cho các dng chI
Lãnh do các b, ngành, dja phucrng.
3. B Tài chInh d nghj Lãnh do các b, ban, ngành, dja phuang t chirc
trao tang K5r nim chuo'ng cho các cá nhân thuc phm vi dan vj quán 1 cüa minh.
4. B Tài chInh üy quyên cho Thñ trithng các cd quan, dan vj thuc ngành
Tài chInh tO chCrc trao tang K5T nim chuang cho các Ca nhân thuc don vj quán 1.
ChtronglV
QTJYEN VA TRACH NHIM CUA TO CHUC, CA NHAN
BE NGH! XET TiNG K NIEM CHIIO'NG
Diêu 13. Quyn lçri cüa ngtrôi dirqc tng K nim chirong
Duçcc ting K5' nim chuang, duçic trao Giãy chrng nhn KS" nim chuang
"VI su nghip Tài chinh Vit Nam".
Diêu 14. Trách nhim cila ngirôi thrqc ting K)' nim ehiro'ng
1. Ngui duccc tang K5r nirn chuang có trách nhim gin giIr, báo quàn,
trung bay trang tr9ng KS" nirn chuong và Giây chirng nhn KS" nim chuang "VI
sir nghip Tài chInh Vit Nam".
2. Guang mu thiic hin t& các chU trirang, di.rông 1i cüa Dáng, chInh sách
pháp 1uQt cüa Nhà nuóc, tiêp tVc phát buy truyên thông cüa ngành Tài chinh Vit
Nam.
nghi xét tng K
Diu 15. Quyn, trách nhiêm ciia t chfrc, cá nhân
nirn chirong
1. T chirc, Ca nhân d nghi xét tang KS" nim chucing chju trách nhirn ye
tInh chinh xác, trung thiic cüa hO so dê ngh.
2. To chtrc, Ca nhân d nghj xét tng KS" niem chucing Co quyOn kbiOu ni, t
cáovê vic dê nghj và xét tang KS" nim chuong theo quy djnh cilia pháp 1ut ye
khiêu ni, to cáo.
Biêu 16. Xfr 1 vi phm
1 Khi phát hin Ca nhân nào báo cáo không trung thc ye các tiêuchun
dê duccc xét tng K nim chuong thI cá nhân dO së bj hüy bO ten t?i Quyêt djnh
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tang K' nim chucing và bj thu hi hin 4t khen thung dã nhtn; dng thi
xem xét xir 1 k 1ut phü hçp v&i tInh chat, müc d vi phm.
2. Dan vj nào trInh tang thrnng K nim chuang cho cá nhân do có trách
nhim 1p thu tiic trInh B Tài chInh (qua Vi Thi dua - Khen thu&ng) buy quyêt
dlnh tang KSr nim chucing và thu hôi hin vt khen thu&ng giao np ye B Tài
chInh.
Diu 17. Giãi quyêt khiêu ni, t cáo
TrInh tçr, thU t1ic, thyi hn và thm quyn giái quyt khiu ni, th cáo v xét
tang K niêm chucmg thc hin theo quy djnh cUa pháp 1utt ye khiêu n1i, to cáo.
Chiro'ng V
IMEU KHOAN THI HANH
Diu 18. Hiêu Ju'c thi hành
Thông tu nay có hiu hrc thi hành sau 45 ngày k tü ngày k và thay th
Quy chê xét tang K nim chuang "VI sir nghip Tài chInh Vit Nam" ban hânh
kern theo Quyêt djnh so 42/2005/QD-BTC ngày 07/7/2005 cUa B Tài chInh.
Did 19. fo chtrc thirc hien
1. ThU trrnrng các ca quan, dan vj thuc B Tài chInh, Giárn dc SO Tài
chInh các tinh, thành phô trirc thuc Trung ucing và các ca quan, dan vj, Ca nhân
lien quan có trách nhim to chUc, thc hin Thông tu nay.
2. Trong qua trInh trin khai, thrc hin nêu có khó khàn, vuOng mc, ThU
truông ca quan, dan vj phân ánh kjp thai ye Vii Thi dua - Khen thung Bô Tài
chInh dê báo cáo B Tài chinh xem xét, sUa dôi, bô sung kjp thii./. z
Ncr! nhân:
- Hi dOng TDKT TW; Ban TDKT TW;
- Các B, co quan ngang B, co quan thuc CP;
- Van phOng Trung hong và các Ban cia Dãng;
- Van phOng Tong Bi thu;
- Van phong ChO tjch nlrâc;
- Hii &ng Dan tc và các Uy ban cia QuOc hi;
- Van phOng Quôc hi;
UBTW Mt trn TO quOc Vit Nam;
- Co quan Trung uong c'ia các doàn the;
- TOa an Nhân dan tôi cao;
- Viên kiêm sat Nhân dan tOi cao;
- Kiêm toán Nhà nuó'c;
- HDND, UBND các tinh, thành phô trirc thue,c TW;
- Cuc KiOm tra van bàn QPPL (Bô TP);
- Cong báo; Cong TTDT ChInh phO;
- COng TTDT B Tài chInh;
- Các don v thutc, trijc thuc B Tài chinh;
- S& Tài chInh các tinh, TP tr?c thu,c TW;
- Cic Thuê, Kho b?c NN cac tinh, TP trrc thuc TW;
- C%ic Hãi quan, Cic Dir tri NN khu vrc;
- Lhru: VT, V TDKT. (55O)

KT. BO TRIflNG
THTJ' TRT1€NG

-' :;
-D Hoàng Anh Than

14u s6 01
(Ban hành kern theo Thông tr
s 17/2019/TT-BTC ngày 21/3/2019)
DON VI cAp TREN
DON VJ oE NGHI

CONG HOA XA HOI CIIU NGHiA V1T NAM
Dc Ip - Ti.r do - I1nh phiIc
ngày... tháng... näm 20...

DANE! SACH E NGHJ
TJ.NG K'' N1M CHIXONG Vi S1) NGH1tP TA! CHINH VIT NAM
(Kern theo Cong van s:............ngày............tháng.........nám.........)

Nam

Mt

Chirc vtj, chirc
danh, dn v cOng
tác (hin nay hoac
tniàc khi nghi hiru)

(3)

(4)

(5)

Näm sini
TT

(1)

Hovàtên

(2)

NG1Rn LAP BIEU
(K)5, ghi rs3 hQ ten)

Thôi gian cong tác thrcc
tInh dê xCt tang KNC (da
trr thi gian bi k' 1ut
nêu co)

Ghi chü

(6)

(7)

THU TR1JNG Cø QUAN, DON V
(K ten, dóng du,)

Ghi chz:
- Ct 6 - Th&i gian cong tc:
+ Di vài can bO, cOng chic, viên chrc ngành tài chmnh ghi rO thng s nm/ tháng cOng tãc trong ngành Tài chinh.
+ Di vài di tuçlng ngoâi ngành Tài chinh kê khai rO thng s6 näm tr tháng, näm dn tháng, nám dã gin chirc viii, cãc
nhim k' cOng tác.

Mâu s 02
(Ban hành kern thea Thong Ii:
s /7/2019/iT-BTC ngày 21/3/2019)

DON VI cAp TREN
DQN Vi DE NGH!

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
1ôc Jp - Tr do - l-lanh phác
ng'... thOng... nOrn 20...

BAN TOM TAT QUA TRINH CONG TAC
D nghj xét tng K5' nim chtro'ng "VI sli nghip Tãi chinh Vit Nam"
1. So Iuic ban than:
- H9 và ten:

Nam, ni:

- Ngay, tháng, näm sinh:

Dan tc:

- Quê quán:
- Chirc vu (hin nay, tnxâc khi nghi him):
- Dan vj cong tãc (hin nay, tnrâc khi nghi him):
- Noi a hin nay:
II. Qua trInh cong tác:
Thai gian
(tr tháng.../... den háng.../...)

Chuc vu, chrc dann, dun vi cOng tOc

Thai gian cong tác trong ngành tài
chirh dircc tfnh d2 xt tn KNC
(d trr thyi ian bi k 1ui nCu co)

xxxx

Tong cong:
ill. Khen thirO'ng: (Chi rO hlnh thrc, nm nào di vói hInh thüc khen thirâng cao nht)
IV. K5 Int: (Ghi rO IiIth thüc, näm nao)

xAc NHiN CUA THU TRU'ONG DON Vi QUAN LY
TRI)C TIE?
(K) ten, clOng ddu)

NGUOI KHAI KY TEN
(K ghi rö hQ ten)

