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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỞ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

^ QUY ĐỊNH ^ ^ 
về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số48 /20Ỉ4/QĐ-UBND ngày AẰ thảngAẨnăm 
2014 của Uy ban nhãn dân Thành phố) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
9 

Quy định này quy định về nội dung thi đua và phương pháp tổ chức 
phong trào thi đua; đối tượng thi dua, khen thưởng; tiêu chuân các danh hiệu thi 
đua, các hỉnh thức khen thưởng; trách nhiệm quản lý nhà nước và thẩm quyền 
quyết định khen thưởng; trình tự thủ. tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; tổ chức 
trao thương; quỹ thi đua, khen thưởng; xử lý các vi phạm về công tác thi đua, 
khen thưởng. 

Điều 2. Đối tượng thi đua, khen thưởng 

Bao gồm. tất cả các tổ chức, tập thể, cá nhân: các cơ quan Đảng, cơ auan 
chính quyền, Mặt trận Tố quốc và các tố chức thành viên, các đoàn thế, tố chức 
chính trị - xã hội, tố chức xã hội - nghề nghiệp, các hội quần chúng, các đon vị 
lực lượng vũ trang nhi ân dân, các tố chức kinh tế thuộc các thành phần, các loại 
hình doanh nghiệp, các cơ quan Trang ương đóng trên địa bàn Thành phố; 
công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan 
tố chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam lập được công trạng và 
thành tích đóng góp trong sự nghiệp xây dựnii, bảo vệ Thành phố và đất nước, 
trong họp tác phát triến, hữu nghị đều được ủy ban nhân dân Thành phố xét 
khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên xét khen thương. 

Điều 3. Những nguyên tắc trong công tác thi đua, khen thưởng 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đon vị, các ngành, các cấp, có trách nhiệm tố 
chức, xây dụng, chi đạo phong trào thi đua, tổ chức thực hiện giao ước thi đua 
giữa các cụm thi đua, khối thi đua; tố chức phát động thi đua, đăng ký giao ước 
thi đua ở cơ quan, đon vị thuộc quyền quản lý, gắn vởi nhiệm vụ, công tác được 
giao. Theo năm kế hoạch và từng đợt thi đua, đợt vận động, Thủ trưởng các 
ngành, các cấp phải có trách nhiệm xem xét, đánh giá, sơ kết, tống kêt các 
phong trào thi đua để xét chọn những tập thế và cá nhân trong dơn vị đã lập 
thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đế biếu dương khen thưởng hoặc đề 
nghị cấp trên xét khen thưởng, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết 
và nhân rộng điên hình tiên tiến. 
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2Ể Hoạt động thi đua được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, 
công khai, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi 
đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thê tham gia phong 
trào thi đua đều phải có đăng kỷ thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; 
không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công Iihận các danh hiệu thi đua. 

3. Công tác khen thưởng thực hiện trên nguyên tắc chính xác, công khai, 
công bằng, dân chủ, kịp thời và có tác dụng động viên, nêu gương. Bảo đảm 
nguyên tắc bình đẳng giỏi trong thi đua, khen thường. 

4. Tập thể, cá nhân lập được công trạng, thành tích trong sự nghiệp xây 
dựng, phát triển, bảo vệ Thành phố và đất nước đều được xét đê nghị khen 
thưỏììg. Các cơ quan Đảng, Chính quyên, Mặt trận Tô quôc và cấc đoàn thê 
chính trị - xã hội Thành phô phải có trách nhiệm phát hiện, xem xét các tập thê, 
cá nhân có thành tích đê kịp thời động viên, khen thưởng hoặc đê nghị câp trên 
xét khen thường. Không bỏ sót tập thể, cá nhân có thành tích; không khen 
thưởng những tập thể, cá nhân không có thành tích hoặc chưa đủ thành tích, 
điều kiện đê khen thưởng. 

5. Việc xét các tiêu chuẩn khen thưởng phải đảm bảo phù họp với từng 
mức hạng, từng loại thành tích tương xứng với kết quả đạt được trong phong 
trào thi đua, tương xứng vói mức độ công lao đóng góp, cổng hiến cho sự 
nghiệp chung của Thành phố, của đất nước; thành tích đạt được nhiều, công ỉao 
đóng góp lán, phạm vi ảnh hưởng rộng thì mức hạng khen thưởng cao; không 
nhất thiết phải theo tuần tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới khen 
thưởng mức cao; không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước đế nâng mức 
khen lần sau. Một hình thức khen thưởng có thể được xét tặng nhiều lần cho một 
đõi tượng, không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. 

6. Khen thưởng tập thế nhỏ, cá nhân lủ chinh. Quan tâm, chú trọng khen 
thưởng cá nhân ỉà người lao động trực tiếp, hộ gia đinh, đơn vị cơ sở; khen 
thưởng các tô chức, cá nhân ngoài khu vực nhà nước; khen thưởng gương người 
tốt việc tốt, hành động dũng cảm cứu người cứu tài sản; cán bộ, chiến sĩ, công 
chức, viên chức công tác vùng sâu, vừng xa, biên giói, hải đảo; các lĩnh vực 
trọng tâm, trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguy hiểm; cá nhân, tập thể từ yếu kém 
vươn lên. 

7'ế Đẻ cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đề nghị khen thưởng 
cho các tập thế, cá nhân, Thủ trường cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, 
phát hiện, quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên xét khen thưởng cho 
câp dưới trực tiêp, trong một sô trường hợp không nhất thiêt phải chờ cấp dưới 
đê nghị mới khen thưởng. 

8. Khi xét khen thưởng cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 
căn cứ vào thành tích của tập thê do cá nhân đó lãnh đạo, quản lý. 
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- Điêu 4. Nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưỞEg ' • 

1. Công tác thi đua, khen thưởng phải nhằm đáp ửng yêu cầu khẳng định, 
ghi nhận, đánh giá thành tích thi đua của các tập thể và cá nhân trong các phong 
trào thi đua, phong trào hành động cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 
Tô quôc và Thành phô. 

2, Công tác khen thưởng phải gắn liền vói kết quả đạt được trong các 
phong trào thi đua, klìàc phục tình trạng khen thưởng tràn lan mất cân đối giữa 
các lĩnh vực và các đơn vị. Khen thưởng phải đúng đối tượng, chính xác, kịp 
thời, có tác dụng động viên và nêu gương. Để khấc phục tình trạng xin, cho 
trong khen thưởng, cần chú trọng thực hiện việc cấp trên chủ động xem xét, 
đánh giá và khen thưởng thành tích cho các cá nhân, đơn vị trực thuộc. Các cơ 
quan, đơn vị, cá nhân phát hiện những trường hợp có thành tích xứng đáng phải 
có trách nhiệm báo cáo thành tích và kết quả cho cấp có thẩm quyền xét khen 
thưởng. 

Điêu 5. Trách nhiệm tố chức phong trào thi đua và công tác khen 
thu ông 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, 
phát động phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Thành phố. 

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố có chức năng tham mưa, tư 
vấn giúp Thành ủy vả úy ban nhân dân Thành phố về công tác thi đua, khen 
thưởng. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) tham mưu úy ban 
nhân dân Thành phố thực hiện quản ỉý nhà nước về công tác thí đua, khen 
thưởng của Thành phố, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về thi đua, khen thưởng phù họp vói tình hình, thực tế của địa 
phương; đề xuất phương pháp đổi mói công tác thi đua, khen thưởng phù hợp 
với tình hình thực tế của Thành phố. 

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Công ty và. Tống Công ty thuộc 
Thành phố, các đon vị Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố; Chủ tịch Uy 
ban nhân dân các .quận., huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, tố chức, phát động 
phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phạm vi ngành, địa phương, 
cơ quan và đom vị mình quản lý; chủ trì phoi hợp với Mặt trận Tố quôc, các 
đoàn thể chính trị - xã hội để tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sỏ", ban., ngành, đoàn thế Thành 
phố, cơ quan, đon vị, quận, huyện, Công ty và Tổng Công ty thuộc Thành phố 
có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng tổ chức phát động các phong trào thi 
đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý; nghiên cứu, đề 
xuất phương pháp đôi mói công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình 
thực tê, 

5. Đe nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thế 
chính trị - xã hội các cấp thuộc Thành phố trong phạm vi chức năng, quyền hạn, 



nhiệm vụ của tổ chức mình phối hợp vói các cơ quan của Nhà nước đê đây 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tâng lớp 
nhân dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện chinh sách khen thưởng. Tô 
chức giám sát việc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, kiên nghị bô sung sửa 
đổi những bất hợp lý về chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin truyền thông 

Đe nghị các cơ quan thông tin truyền thông của Thành phố và của Trung 
ương đóng trên địa bàn Thành phố tuyên truyền các phong trào thi đua, công tác 
khen thưởng; phổ biến những kinh nghiệm, nêu gương các điên hình tiên tiên, 
gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua; phê phán các hành vi vi phạm 
pháp luật trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Chương II 

HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA 

Điều 7, Hình thức tổ cliức thi đua 

1. Thi đua thuửng xuyên là hình thức thi đua căn cử vào chức năng, 
nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện 
íốt công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, tố chức, 
đơn vị. Đoi tượng thi đua thường xuyên ỉà các cá nhân trong một tập thế, các tập 
the trong cùng một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các đơn vị có chức năng, 
nhiệm vụ, tinh chất côn2 việc tương đồng nhau. 

Việc tổ chức phong trảo thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích, 
yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện tại cơ quan, to 
chức, đon vị hoặc theo khối, cụm thi đua để phát động phong trào thi đua, ký kết 
giao ước thi đua. Ket thúc năm công tác, thủ trưởng cơ quan, tố chức, đơn vị, 
trưởng các khối, cụm thi đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi 
đua, 

2. Thi đua theo chuyên đề (hoặc theo đọt) là hình thức thi đua nhằm 
íhực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong khoảng thời gian nhất 
định hoặc tố chức thi đua để phẩn đấu hoàn thành nhiệm vụ đột xuất, cấp bách 
của cơ quan, tổ chức, đan vị. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ phát động thi đua theo 
chuyên đề (hoặc theo đợt) khi đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội 
dung, giải pháp và thời gian. 

a) Thi đua theo chuyên đề tố chức trong phạm vi Sở, ban, ngành, đoàn thể 
Thành phố, các quận, huyện, Tổng công ty và Công ty thuộc Thành phố, các cơ 
quan, đơn vị khi tiến hành sơ kết, tong kết, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực 
hiện việc khen thưởng theo thâm quyền (Giấy khen). 

Trường hợp tổ chức trong phạm vi Thành phổ, khi sơ kết, tổng kết phong 
trào thi đua từ 03 năm trở ỉên, lựa chọn tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia có 
thành tích xuất sắc để đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng 
khen; lựa chọn tập thể xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố tặng Cờ thi đua. 
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Trường họp tố chức trong phạm vi cả nước, khi sơ kết, tổng kết phong trào 
thi đua từ 03 năm trở lên hoặc theo hướng dẫn của các cơ quan tổ chức phong 
trào thi đua thì lựa chọn tập thê, cá nhân trực tiêp tham gia có thành tích tiêu 
biếu xuất sắc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen. 

Trường họp to chức trong phạm vi cả nước, khi sơ kết, tổng kểt phong trào 
thi đua từ 05 năm trở lên hoặc theo hướng dẫn của các cơ quan tổ chức phong 
trào thi đua thì ỉựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đề nghị 
Chủ tịch nước xét tặng "Huân chương Lao động" hạng Ba hoặc "Huân chương 
Bảo vệ Tô quốc" hạng Ba và chủ yếu khen thưởng cho đối tượng trực tiếp lao 
động, sản xuất, công tác. Các tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo 
chuyên đề do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chinh phủ phát động được đánh, giá khi 
sơ kết, tống kết từ 05 năm trở lên thì được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 
Cờ Thi đua của Chính phủ. 

b) Khi tổ chức DÍiong trào thi đua theo chuyên đề trona phạm vi sở, ban, 
ngành., đoàn thế Thành phố, các quận, huyện, Tổng công ty và Cồng ty thuộc 
Thành phố phải gửi kế hoạch tố chức phát động và báo cáo sơ kết, tốn 2, kết 
phong trào thi đua về Sở Nội vụ ( Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng họp và 
hướng dẫn xét. khen thưởng. 

Điều 8. Nội dung tổ chức phong trào thi đua 

1. Nội dung tổ chức phong trào thi đua phải đảm bảo tính khoa học. thực 
tiễn vả có tính khả thi; phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội 
dưng thi đua nhằm đạt được các chỉ tiêu trong từng phonạ, trảo thi đua. 

2. Phong trào thi đua phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ 
thực hiện; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đê 
đề ra nội dung, phương pháp thi đua cụ thế, thiết thực, phù họp với điều kiện, 
khả năng tham gia của cơ quan, tổ chức, don. vi, cá nhân; chống mọi biêu hiện 
phô trương, hình thức. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện chú trọng công tác chi đạo điểm, đôn 
đôc, hướng dẫn, kiếm tra. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đâu 
trong việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điến hình 
tiên tiển, nhân tố mới, cách ỉàm hay trong phong trào thi đua. Việc phát hiện 
điến hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua. 

4. Căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua để xây dựng các 
tiêu chí đánh giá phù họp với thực tế và đế làm căn cứ bình xét thi đua, khen 
thưởng trong các kỳ sơ kết. tổng kết, đánh giá kết quả thí đua; đối với đợt thi 
đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt đế rút kinh nghiệm: kết thúc đợt 
thi đua tiến hành tống kết, đánh giá kết quả, iựa chọn công khai, đế khen thưởng 
những tập thể, cá nhản tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua. Chủ yếu khen 
thưởng tại cấp cơ sở là chinh, trên cơ sở đó bình chọn những tập thế, cá nhân 
tiêu biếu xuất sắc đế đề nghị cấp trên xét khen thưởng. 
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Điều 9. Phương thức tổ chức phong .trào thi:đua 

1. Đối với các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố: Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng Thành phố tổ chức phân chia các cụm, khối thi đua đối với các sở, 
ban, ngàn lì. đoàn thế Thành phố, các Công ty và Tổng Công ty thuộc Thành 
phố, các quận, huyện. 

2. Đối vói các cụm, khôi thi đua thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thê Thành 
phố, các Công ty và Tổng Công ty thuộc Thảnh phố, các quận, huyện do các sở, 
ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các Công ty và Tổng Công ty thuộc Thành 
phố, các quận, huyện tự phân chia và đăng ký từ đầu năm với Sở Nội vụ (Ban 
Thi đua - Khen thưởng). Sô ỉượng các đơn vị trong cụm, khôi thi đua ít nhât là 
05 đon vị, nhiều nhất không quá 15 đơn vị. 

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các Công ty và Tổng Công ty 
thuộc Thành phố, các quận, huyện cỏ trách nhiệm tổ chức thực hiện các phong 
trào thi đua của Trung ương, Thành phô và căn cứ Nghị quyêt của câp ủy, nhiệm 
vụ công tác được giao, các chương trình cồng tác do cơ quan, đơn vị, quận, 
huyện xây dựng đê đánb giá kêt quả thực hiện phong trào thi đua và kêt quả đạt 
đươc trong quá trMì thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả thi đua theo quy 
định. 

b) Hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các Công ty và 
Tổng Công tv thuộc Thành phố, các quận, huyện phải tổ chức đăng ký thi đua và 
gửi bảng tổng hợp danh sách các cụm, khối thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua 
(gồm Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Thành phố và Cờ thi đua của 
Chính phủ) về Sở Nội vụ (Ban Thi đua ~ Khen thưởng). Thời gian gửi đăng ký 
thi đua về Sở Nôi, vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15 tháng 3 hàng 
năm. 

3. Đối với ngành giáo dục - đào tạo: việc xét các danh hiệu thi đua và 
hình thức khen thưởng được thực hiện theo năm học. 

Diều 10. Tổ chúc đánh giá, chấm điểm, bình xét thi đua 

1. Đổi với các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố: kết thúc năm, các sở, 
ban, ngành, đoàn thế Thành phố, các Công ty và Tông Công ty thuộc Thành 
phổ, các quận, huyện phải tự chấm điểm thi đua (theo bảng điếm tại phụ lục) gửi 
vê cụm, khối trưởng thuộc các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố để làm cơ sở 
bình xét thi đua. Đồng thời, gửi bảng chấm điểm thi đua về Sở Nội vụ (Ban Thi 
đua - Khen thưởng) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

Việc tặng Cờ thi đua cho các đơn vị thuộc cụm, khối thi đua của Thành 
phố do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét quyết định tùy tình 
hình thực tiễn phong trào thi đua từng năm, số lượng cờ tặng cho mỗi cụm, khối 
thi đua có thế từ 1 đến 3 cờ, nhưng không nhất thiết các cụm, khối thí đua đều 
được tặng cờ. 

2. Các sở, ban. ngành, đoàn thê Thành phố, các Công ty và Tổng Công tỵ 
thuộc Thành phố, các quận, huyện phải tổ chức chia cụm, khối thi đua trực 
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thuộc đê tố chức thi đua ửiực hiện tốt nhiệm vụ theo, .các tiêu chí cụ thể do các 
cơ quan, đơn vị xây dựng, phổ biến ngay từ đầu năm, Cuối nám, tổ chức bình 
xét, đánh giá kết quả thi đua của các tập thể trong các cụm, khối thi đua để ghi 
nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thế Thành phố có trách nhiệm tổ chức, đánh 
giá, châm điếm kết quả giao ước thi đua đối vói các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
và các phòng, ban, đoàn thế thuộc IĨ11I1 vực quản lý ở quận, huyện: 

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố có hệ thống tổ chức chuyên 
môn, lĩnh vực hoạt động ở các quận, huyện phải chia cụm thi đua cho các 
phòng, ban, đoàn thế thuộc quận, huyện và có thông báo chính thức gửi về Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thường các 
quận - huyện. Việc chia cụm thi đua cần thực hiện theo đúng cụm, khối thi đua 
do Hội đồng Thi đua - Khen thương, Thành phố đã chia đối với các quận, huyện. 

b) Xây dựng và phổ biến công khai các nội dung, tiêu chí, thang điểm đối 
với các cơ quan, phòng, ban, đoàn thế trực thuộc và ở quận, huyện và tố chức 
đăng ký giao ước thi đua từ đầu năm. Trong quá trình thực hiện giao ước thi 
đua, các đan vị trong từng cụm, khối thi đua cần tổ clìức sinh hoạt, trao đổi học 
tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm. 

c) Cuối năm, các cụm thí đua tố chức họp, đánh giá, phân loại, chấm điếm 
kêt quả giao ước thi đua đã thực biện trong năm.. Đồng thòi các sở, ban, ngành, 
đoàn thê Thành phố tố chức chấm điếm đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ 
của các quận, huyện ừên từng mặt công tác thuộc các sở, ngành, đoàn thế Thành 
phô quản lý theo lĩnh vực chuyên môn, lĩnh, vực hoạt động - thang điếm chấm 
thống nhất là 100 điểm; sau khi thống nhất với quận, huyện, các sở, ban, ngành, 
đoàn thế Thành phố sẽ cộng điểm thưởng cho đon vị dẫn đầu các cụm thi đua; 
điếm thưởng cho mỗi đơn vị dẫn đầu là 5 điểm (thòi gian gửi bảng điêm về Sở 
Nội vụ (Ban Thi đua ~ Khen thưởng) chậm nhất là ngày 15 tháng 01 của năm 
sau). 

d) Khi có kết quả đánh giá, phân loại, chấm điểm thi đua của các cơ quan, 
đơn vị, đoàn thế ỏ" quận, huyện; các sỏ", ban, ngành, đoàn thế Thành phố cần 
thông báo công khai đến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các quận, huyện, có 
phân tích các điếm mạnh, yếu, hạn chế, tồn tại để ủy ban nhân dân các quận, 
huyện được biết và có sự tập trung đầu tư chỉ đạo, phát huy những mặt mạnh, 
chấn chỉnh các mặt còn hạn che, yếu kérn của các cơ quan, đơn vị, đoàn thế ở 
quận - huyện (thời gian thông báo cho quận huyện kết quả chấm điếm của các 
đơn vị thuộc Thành phổ chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm). 

Sau khi các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố thông báo kết quả chấm 
điểm.; các quận, huyện có quyên phản ánh thắc mắc, khiếu nại. Các sở, ban, 
ngành, đoàn thể thuộc Thành phố có trách nhiệm giải đáp và trả lời công khai 
đến các quận, huyện trong .vòng 15 ngày (kết thúc vào ngày 30 tháng 12 hàng 
năm). Neu các quận, huyện không có thăc mắc, khiếu nại hoặc có thắc mắc 
khiếu nại về bảng chấm điểm của. sở, ban ngành trễ so với thời gian quy định thì 
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các sở, ngành xem như thống nhất kết quả và gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua -
Khen thưởng) theo đúng thời gian quy định. 

e) Thang điểm thống nhất là thang điểm 100, để phân loại A, B, C; trong 
đó A (từ 91 điểm đến 100 điểm), B ( từ 81 điểm đến 90 điểm), c (từ 71 điểm đến 
80 điếm). Nếu các ngành đọc có số điểm khác nhau không như thang điêm 100 
thì quy thành thang điểm 100. 

4. Điểm cùa. quận, huyện được căn cứ vào báo cáo kết quả thực hiện Nghị 
quvết của Đảng bộ quận, huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thànb phô giao 
và các chươns trình công tác của. quận, huyện xây dựng; và kết quả châm điêm 
của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố đổi với các cơ quan chuyên môn của 
quận, huyện. 

5. Quận, huyện có trách nliiệm nhận xét, đánh giá vai trò quản lý, điều 
hành, hướng dẫn ehuvên môn, nghiệp vụ của các sỏv ns;ành, đoàn thê Thành phô 
đối với quận, huyện theo thang điếm thống nhắt là 100 điếm. 

Điều 11. Các danh hỉêu thi đua 

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi 
đua cấp Thành phố; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến 
(đối với ỉực ỉượng vũ trang nhân dân). 

2. Danh. hiệu thi đua đối với tập thế: Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ Thi đua 
cấp Thành phố; Tập thể Lao động xuất sắc, Tập the Lao động tỉên tiến; Đơn vị 
quyết thắng, Đơn vị tiên tiến (đối vói ỉực lượng vũ trang nhân dân). 

3. Danh hiệu thi đua đối với ao, khu phố và tươns đương: ẩp, khu phố văn 
hóa. 

4. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia dinh: Gia đình văn hóa, 

Điều 12. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" 

1. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân cỏ 
thành tích tiêu biếu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai 
lần liến tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, trong đó có 06 năm 
liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

2. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đế làm căn cứ xét tặng danh hiệu 
"Chiến sĩ thi đua toàn quốc" phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng 
trong toàn quốc. 

Hội đồns xét sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp Thành phố có trách nhiệm 
giúp người đứng đầu xem xét, công nhận và đánh giá mức độ ảnh hưởng của 
sáng kiến, đề tài nghiên cứu Khoa học. 

3. Thời điểm xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" ỉả năm liền kề với 
năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố lần thứ hai. 

Điều 13. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cẩp Thành phố" 
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1. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố" được xét tặng thường 
xuyên hàng năm cho cá nhân đạt 02 tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục 
đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; 

b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân 
đó có tác dụng ảnh hưởng đối vói Thảnh phố và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến 
cấp Thành phố xem xét, công nhận. 

2. Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố được xét không quá 15% tổng số chiến 
sĩ thi đua cơ sở 03 ỉần liên tục của các đơn vị thuộc Thành phố. 

Điều 14. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

1. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các 
tiêu chuẩn sau: . 

a) Là "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến"; 

b) Có sáng kiến ì à giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác 
nghiệp hoặc giải pháp ứng đụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, 
tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu. khoa 
học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục 
vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tố chức, đơn vị công 
nhận. 

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét không quá 15% trên tổng số cá nhân đạt 
danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" của các đơn vị thuộc 
Thành phổ. 

3. Việc đánh si á mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 
học do Hội đồng sáng kiên, Hội đông khoa học câp cơ sở giúp người đứng đâu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công ĩìliậĩi. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng 
của sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị xem 
xét. còng nhận. 

4. Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học do Thủ trưởng cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" quyết 
định thành lập. Thành phẩn Hội đồng gồm những thành viên có trình độ chuyên 
môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 
học và các thành viên khác (nếu cần thiết). 

Điều 15. Danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" 

1. Danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" được xét tặng cho 
cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuân sau: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 
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b) Chấp hành tốt chủ trương. chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong 
trào thi đua; 

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; 

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

2. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" xét tặng cho công nhân, nông dân, 
người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này đạt các 
tiêu chuẩn sau: 

a) Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và 
hoạt động xã hội; 

b) Gương mẫu chấp hành tốt chu trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước; có đạo đức, ỉôi sông lành mạnh, đoàn kêt, tương trợ giúp đỡ mọi 
người trong cộng đồng. 

3. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng 
cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điêu dưỡng theo 
kết luận của cơ sở y tế cấp huvện trở lẻn thì thòi gian điều trị, điều dưỡng được 
tínli để xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiển". 

4. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, 
chấp hành tốt quy dịnh của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được 
tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu "Lao 
động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến". Trường hợp cá nhân. được cử tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu "Lao 
động tiên tiến tiến", "Chiến sĩ tiên tiến". 

5. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tinh đế bình xét danh hiệu 
"Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến". 

6. Đối với cá Iihân chuyến công tác, cơ quan, tố chức, đơn vị mới có trách 
nhiệm xem xét bình bầu danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" 
(trường họp có thòi gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến 
nhận xét của cơ quan cũ), 

Trường họp được điều động, biệt, phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một 
thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu "Lao động tiên tiến", 
"Chiến sĩ tiên tiến" do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định 
(có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt 
phái). 

7. Không xét tặng đanh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đối 
với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày 
làm việc trở lên, bị kỳ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 
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. . Điều 16. Danh hiệu "Cờ thi đua -của Chính phủ" 1 '• < 

1. "Cờ thi đua của C h í n h  phủ" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn 
sau: Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được 
giao trong năm; Có nhân tố mới, mô hình mới cho các cơ quan, đơn vị khác học 
tập; Nội bộ đoàn kêt, đi đâu trong việc thực hành tiếí kiệm, chống lãne; phí, 
chông tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

2. "Cờ thi đua của Chính phủ" được xét tặng cho các tập thể sau: 

- Là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ 
thỉ đua câp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thê Trung ương; Các bộ, neành, đoàn thê 
Trung ương, tinh, thành phô trực thuộc Trung ương dân đầu các cụm., khối thi 
đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trang ương tổ chức; Các tập thể tiêu 
biêu nhât trong phong trào thi đua theo chuyên đê do Chủ tịch nước, Thủ tưóng 
Chính phủ phát động được đánh giá khi SO' kết, tống kết từ 05 năm trở lên. 

- Là tập thế tiêu biếu xuất sắc trong toàn quốc được lựa chọn trong số 
những tập thế đã được tặng "Cờ thi đua cấp Thành phố", bao gồm: những tập 
thế dẫn đầu trong từng lĩnh vực, ngành nghề toàn quốc và những tập thể tiêu 
biếu nhất trong phong trào thi đua. toàn quốc của Thành phố, 

3. Sô lượng tập thế đề nghị xét tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" không 
quá 20% tống số tập thể đạt tiêu chiiàri tặng Cờ thi đua. cấp Thanh phố. 

4. Trên cơ sở đề nghị Cờ thi đua câp Thành phố của các sở, ban, ngành, 
đoàn thế Thành phố, quận, huyện, các công ty và Tống Công ty thuộc Thành 
phô, Hội đồng Thí đua - Khen thưởng Thành phố xét chọn các tập thể tiêu biểu 
xuất sắc nhất dẫn đầu các ngành, lĩnh vực để đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ. 

Điều 17. Danh hiệu "Cờ thi đua cấp Thành phố" 

1. Cờ thi đua cấp Thành pho được xét tặng hàng năm cho các tập thế đạt 
tiêu chuẩn: 

a) Hoàn thành vượt ĩĩiức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong 
năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của Thành phố; 

b) Có nhân tổ mới, mô hình mói để các tập thể khác thuộc Thành, phố học 
tập; 

c) Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống 
tham nhung vả các tệ nạn xã hội khác. 

2. Đối tượng tặng Cờ thì đua cấp Thành phố: các sở, ban, ngành, đoàn thê 
Thành phố, các quận, huyện, các Công ty và Tống Công ty thuộc Thành phố; 
các phường, xã, thị trấn; Trường học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và 
Trung học Phổ thông); bệnh viện; doanh nghiệp; Hợp tác xã; các đơn vị Trang 
ương đóng trên địa bàn .Thành phố do Hội đồng Thì đua - .Khen thưởng Thành 
phố tổ chức thành các cụm, khối thi đua. 
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.-3ế 'Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc để được xét tặng "Cờ thi 
đua cấp Thành phố" phải được thông qua binh xét, đánh giá, so sánh theo các 
khối hoặc cụm thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phô tô chức. 

Điều 18. Danh hiệu "Tập the Lao động xuất sắc", "Đơn v§ quyết 
thắog" 

h "Tập thể Lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng" là tập thể tiêu 
biêu, được lựa chọn trong sô các tập thê đạt danh hiệu "Tập thê lao động tiên 
tiên", "Đơn vị tiên tiên" theo tiêu chuán quy địnhỄ Danh hiệu "Tập thê Lao 
động xuất sắc", "Đoi! vị quvếí thắng" được xét công nhận hàng năm vào thời 
điểm kết thúc năm và được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuấn sau: 

a) Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các 
nghĩa vụ đối vói Nhà nước; 

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong 
đó có ít nhất 70% cá nhản đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến; 

đ) Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân 
bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trỏ" lên. 

e) Nội bộ đoàn kết, gương, mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 
Đang, pháp luật của Nhà nước; 

2. Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc'5 xét tặng theo nguyên tắc sau: 

a) Đối với các đon vị sản xuất kinh doanh gồm: doanh nghiệp, hợp tác 
xã... (trừ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty) và các đơn vị trực thuộc như xí 
nghiệp, phòng, phân xưởng. 

b) Đối vói cấp Thành phố eồm: phòng, ban và tương đương thuộc sở, ban, 
ngành, đoàn thê Thành phố và tương đương. 

c) Đối với cấp quận, huyện gồm: phòng, ban và tương đương; các đon vị 
trực thuộc cấp huyện, úy ban nhản dân xã, phường, thị tran. 

d) Đối vói đơn vị sự nghiệp gồm: trường học, bệnh viện và tương đương; 
các đơn vị trực thuộc như khoa, phòng. 

3. Không xét công nhận danh hiệu thi đua đổi với tập thể nhỏ có số lượng 
dưới 03 người. 

Điều 19. Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Đon vị tiên tiến" 

1. Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Đon vị tiên tiến" được xéí 
công nhận hàng năm vào thòi điểm kết thúc năm và được xét tặng cho tập thể 
đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Hoản thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; 

b) Có phong trào thí đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 
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c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 
không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. 

2. Không xét công nhận danh hiệu thi đua đối với tập thể nhỏ có số lượng 
dưới 03 người. 

Điều 20. Danh hiệu "ấp, khu phố văn hóa" và tương đương 

1. Danh hiệu ấp, khu phố và tương đương đạt các tiêu chuản sau; 

a) Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; 

b) Đời sống văn hóa, linh thần lành mạnh, phong phú; 

c) Môi trường cảnh quan sạch đẹp; 

d) ChấD hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; 

á) Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn ĩìhau trong cộng đồng, 

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết dinh tặng danh hiệu "Âp vãn 
hóa", "khu phố văn hóa" và tương đưưng. . 

Điều 21. Danh hiệu "Gia đình văn hóa" 

1. Banh hiệu "Gia dinh văn hóa" được xét tặng cho hộ gia đình đạt các 
tiêu chuẩn sau: 

a) Gương mẫu chấp hành chủ trươne, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; tích cực tham gia các chong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; 

b) Gia đinh hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người 
trong cộng đồng; 

c) Tổ chức lao động, sản xuất, kính doanh, công tác, học tập đạt năng suất, 
chất lượng và hiệu quả. 

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân phườiie, xã, thị trấn tổ cbức bình xét, tặng 
danh hiệu "Gia đình văn hóa" và lựa chọn những gia đình tiêu biêu trong sô các 
gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" được cấp giấy chứng nhận kèm theo 
tiền thưởns; 0,1 lần mức lương tôi thiếu chung. 

Chương III 

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC 

VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Điều 22. Các loại hình khen thưởng 
1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen 

thưởng cho tập thể., cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tồ quốc. 
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2. Khen thương theo chuyên đề (hoặc theo đợt ) là khen thưởng cho tập thê, 
cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch 
nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Uy ban nhân dân các câp, Thủ 
trưởng các cơ quan, tô chức, đơn vị phát động. 

3. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã đạt được 
thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu; dũng 
cảm cứu người, tài sản của nhân dân hoặc của Nhà nước (thành tích đột xuât là 
thành tích lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài dự 
kiến kế hoạch cóng việc bình thường mà tập thế, cá nhân phải đảm nhận). 

4. Khen thưởng quá trìnhẩ cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá 
trình tham ỉậa trong các giai đoạn cách mạng (giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý 
trong các cơ quan nhà nước, các đon vị sự nshiệp, tố chức chính trị, tô chức 
chính trị - xã hội), có công lao. thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách 
mạng của Đang và của. dân tộc. 

5. Khen thưởng theo niên hạn là khen thưởng cho cá nhân thuộc ỉực lượng 
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thành tích, có thời gian tham gia xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

6. Khen thưởng đổi ngoại là khen thưỏng cho tập thế, cá nhân người nước 
ngoài đã có Thành tích, có đóng góp vào công; cuộc xây dựng và bảo vệ Tố quốc 
Việt Nam trên lĩnh vực: chính trị, kinh, tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, 
ngoại giao hoặc lĩhlì vực khác. 

Điều 23, Nguyên tắc, điều kiện đề nghị xét khen thưởng 

1. Khi xét Iđien thương cần căn cứ vào thành, tích của các tập thế, cá nhân 
găn liền vói kết quả thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác được 
giao, thành tích phải được căn cứ từ hiệu quả tron LI lao động, sản xuất, kinh 
doanh, trong nghiên cứu, trong công tác, chiến đấu, rèn luyện và học tập; hoặc 
có nhũng sáng kiến, phát minh, đề tài, tác phẩm, áp dụng những kinh nghiệm 
mang lại hiệu quả cao 

2. Thành tích đến đâu khen thường, đến đó; thành tích đạt được nhiều, 
công lao đóng góp lớn, phạm vi ảnh hường rộnạ thì mức hạng khen thưởng cao; 
không nhất thiết phải tuần tự có hình thức khen thường mức thấp rồi mới khen 
thưởng mức cao; không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước để nâng mức 
khen lân sau; không nhà í thiết đề nghị lần khen sau phải cao hơn lần trước, 

3. Trong một năm không trình hai hình thức khen thưởng cấp nhà nước 
cho một đối IƯỌTÌÍI (trừ khen thưởng đột xuất), bao gồm: Bằng khen Thủ tướng 
Chính phủ, Huân chương, Huy chương các loại, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn 
quốc. 

4. Đối vói nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét 
khen thưởng có quá trình cống hiến được giảm 03 năm so với quy định chung. 
Đôi với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ. kinh tế - xã hội, khi có nhiều 
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cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể 
có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. 

5. Mốc thời gian đề nghị khen thưởns cho lần tiếp theo là thòi gian tính từ 
khi cỏ quyết định, khen thưởnẹ ỉần trước đến thòi điểm trình khen thưởng lần 
sau. 

6. Những tập thể không thuộc đối tượng xét tặns Cờ thi đua, danh hiệu 
"Tập thế lao động xuât săc" khi xem xét đê nghị tặng thưởng Huân chương và 
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, thì được căn cứ vào thảnh tích của các đon vị 
trực thuộc trực tiếp để xem xét khen thưởng, cụ thể là: trong khoảng thời gian 
xét khen thương (ví dụ 05 năm), hàng năm tập thể đó phải có từ 2/3 trở lên số 
đơn vị trực thuộc trực tiếp đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", "Đơn vị 
tiên tiến" và phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định. 

Điều 24- Huân chương Sao vàng 

1. Huân chương Sao vàng để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một 
trong các tiêu chuẩn tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 42/201G/NĐ-CP ngày 15 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 

2. Huân chương Sao vàng để tặng cho tập thế đạt các tiêu cliuấn theo quy 
định tại Điều 7 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngàv 01 tháng 7 năm 2014 của 
Chính phủ. 

Điều 25. Huân chương Hồ Chí Minh 

1. Huân chương Hồ Chí Minh để tặng hoặc truy tặng cho cá rửìâĩì đạt một 
trong các tiêu chuẩn tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngàv 15 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 

2. Huân chương Hồ Chí Minh để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo 
quy định, tại Điều 8 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 
của Chính phủ. 

3. Tập thể đã được tặng thưởng "Huân chương Hồ Chí Minh" lần thứ nhất 
và 15 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, tô 
chức Đảng, đoàn thê trong sạch, vững mạnh thì được xét tặng "Huân chương Hồ 
Chí Minh" lẩn thứ hai. 

Điều 26. Huân chuong Độc lập hạng Nhất 

1. "Huân chương Độc lập" hạnọ Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân 
tộc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Tham gia hoạt động cách mạng liên tục trước năm 1945 và đã đảm 
nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bi thư 
Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương; Trung tướng ỉực Iưọìig vũ trang nhân dân; 
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b) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chi ẩn chống Pháp, 
chống Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trương ban của Đảng ở 
Trung ương. Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương; Khu ủy viên, Bí thư Tỉnh 
ủv, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thê 
chính, trị - xã hội ở Trung ương (02 nhiệm kv, từ 08 đến 10 năm); Thượng tướng 
lực lượng vũ trang nhân dân; 

c) Tham gia hoạt động ỉiên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó 
Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm); Đại tướng lực lượng 
vũ trang nhân dân. 

Trường ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Bí thư Tỉnh ủy. Thành ủy trực thuộc Trang ương, Thường vụ Quốc hội, 
Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trang ương; (03 nhiệm kỳ, từ 13 đên 15 
năm); Thượng urÓTìg lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên, 

2. "Huân chương Độc lật)" hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng CỈIO cá nhân 
không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này lập được thành tích đặc 
biệt xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu sương trong toàn quốc ở một trong 
các lĩnh vực chính trị, kinh tể, xã hội, văn học, ngiiệ thuật, khoa học, công nghệ, 
quôc phòng, an ninh, nsoạí giao hoặc lĩnh vực khác được Nhà nước công nhận. 

3. "Huân chương Độc lập" hạng Nhất để tặng cho tập thế đạt các tiêu 
chuân sau: 

a) Đà được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng Nhì, 10 năm tiếp 
theo liên tạc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 04 lẩn được 
tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặnạ "Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ" hoặc có 04 lần được tặng "Cờ thi đua của Chinh phủ" và 02 lần 
được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thẻ Trung ương; 

b) Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

4. Người nước ngoài, ngưòi Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có 
thành tích đặc biệt xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được bộ, ban, ngành, 
đoàn thể Trang ươn ổ. tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề 
nghị. 

Điều 27. Huân chương Độc ỉập hạng Nhì 

1. "Huân chuông Độc lập" hạng Nhi đe tặng hoặc truy tặng cho cá Iihân có 
nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, 
đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm một trong 
các chức vụ: Phó Trưởne ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ 
tương đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch 
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Hội đồng nhân dân, ủy ban nhan dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, 
Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn 
thê chính trị - xã hội ở Trang ương (01 nhiệm kỳ, từ 03 đên 05 năm); 

b) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Trưởng ban của Đảng ở Trang ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, 
Trưởng đoàn thế chính trị - xã hội ở Trung ương (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 
năm). 

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trường hoặc chức vụ tương 
đương. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, úy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung, ương, Phó Chủ 
tịch Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể 
chính trị - xã hội ờ Trung ương (02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năĩĩìì; 

c) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong 
xây dựng và bảo vệ Tố quốc, đã đảm nhiệm một trons các chức vụ: 

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, 
Trưởng đoàn thê chính trị - xã hội ở Trang ương (02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 
năm); Thượng tướng ỉực lượng vũ trang nhân dân từ 05 năm trở lên. 

Phó Trương ban của Đảng ở Truĩie; ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuôc Trans ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Uv ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trune: irong, Phó Chủ 
tịch Úy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thế 
chính trị - xã hội ỏ' Trang ương (03 nhiệm kỳ, từ 13 đến 15 năm). 

2. "Huân chương Độc lập"' hạng Nhì đế lặiic, hoặc truy tặng cho cá nhân 
không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Diều này lập được nhiều thành tích 
xuất sắc có phạm vi ảnh hưỏng và nêu gương trong toàn quốc ở một trong các 
lĩnh vực chinh trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, 
quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác, được cấp có thấm quyền 
công nhận, đề nghị. 

3. "Huân chương Độc lập" hạng Nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn 
sau: 

a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng Ba, 10 năm tiếp 
theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 03 lần được 
tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ" hoặc có 03 lân được tặng "Cờ thí đua của Chính phủ" và 02 lân tặng 
Cò" thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh., đoàn tliế Trung ương; 

b) Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 
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, 4. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có 
nhiều thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được bộ, ban, ngành, đoàn 
thể Trang ương, tinh, Thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị. 

Điều 28ệ Huân chương Độc lập hạng Ba 

1. "Huân chương Độc lập" hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạna của Đảng và của dân tộc, đạt một 
trong các tiêu chuấn sau: 

a) Tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước; 

b) Tham gia cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục và đã đảm 
nhiệm một trong các chức vụ: Cục trưởng, Vụ trưởng, Tỉnh ủy viên, Thành ủy 
viên, Trưởng ban, ngành cấp tỉnh hoặc chức vụ tương đương; 

c) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã giữ một trong các chức 
vụ: Cục trưởng, Vụ trưởng, Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên, Trưởng ban, ngành 
cấp tỉnh hoặc chức vụ tương đương hoặc người tham gia hoạt động liên tục ở 
chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, đã đảm nhiệm chức vụ Huyện ủy 
viên hoặc chức vụ tương đương trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; 

d) Tham gia hoạt: độne liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ và đã đảm nhiệm môt trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở 
Trang ương;, Thứ trưởng hoặc chức vụ tươns đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành 
ủv, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, úy ban nhăn dân tỉnh, Thành phố trực thuộc 
Trang ương, Phó Chủ tịch úy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam, Phó 
Trưởng đoàn thế chính trị - xã hội ở Trung ương (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 
năm); 

đì Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong 
xây dựng và bảo vệ Tố quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, 
Trương đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 
năm); Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, úy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ 
tịch Úy ban Trang ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể 
chính trị-xã hội ở Trung ương (02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năm). 

2. "Huân chương Độc lập" hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này iập được thành tích xuất 
sắc cỏ phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc ở một trong các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc 
phòng, an ninh, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác được cấp có thẩm quyền công 
nhận, đe nghị. 
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3. "Huân chương Độc lập" hạng Ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn 
sau: 

a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng Nhất, 10 năm tiếp 
theo liên íục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được 
tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ" hoặc có 02 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần 
được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 

b) Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; 

c) Có quá trình xây dựng và phát triến từ 30 năm trở lên. 

4. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể nước ngoài có 
thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam, được bộ, ban, ngành, đoàn thể 
Trung ương, tỉnh, Thành Dhố trực thuộc Trang ương công nhộn, đề nghị. 

Điều 29. Huân chương Lao động hạng Nhất 

1. "Huân chương Lao động" hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo trong ỉao động, xây dựng Tổ quốc, 
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát mìrửi, sáng chế, 
sáng kiên được ứng đụnẹ mang lại hiệu quả cao có phạm vi. ảnh hưởng và nêu 
gương trong toàn quốc hoặc có công trình, khoa học, tác phấm xuất, sắc tiêu biêu 
cấp nhà nước; 

b) Đã được tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng Nhi, 05 năm tiếp 
theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vì ảnh hưởng và nêu gương 
trong toàn, quốc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được công nhận và áp dụng 
h/ệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thế Trung ương. 

2. "Huân chương L ao động" hạng Nhất để tặng cho công nhân, nông dân, 
n^.uòi ỉao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trưcmg, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuân sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Điều này; 

b) Có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn mang 
lại hiệu quả và được cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương công nhậnẾ 

Công nhân có 07 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích và có 
đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp đê nâng cao trình 
độ chuyên môn, tay nghề. 

Nông dân có phát minh, sáng chế, sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiện 
quả và ổn định từ 07 năm trở lên, giúp đõ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm 
nghèo và tạo việc làm cho người lao động. 
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• ' 3...-Huân chương Lao động" hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tô chức, đoàn thê, có 
thành tích xuất sắc trong xây dựng Tổ quốc, đạt một trong các tiêu chuân sau: 

a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm một trong 
các chức vụ: Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban, ngành cấp tỉnh 
hoặc chức vụ tương đương; 

b) Tham gia trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đã đảm 
nhiệm một trong các chức vụ: 

PỈ1Ó Trương ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ưoTig, Chủ tịch Hội đông 
niiân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Thành phố trực thuộc Trang ương, Phó Chủ 
tịch ủy ban Trung ươn 2 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thế 
chính trị - xã hội ở Trunẹ ương. 

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Uy ban nhân dân, Chủ tịch Uy ban Mặt trận Tô quôc tỉnh, Thành phô trực thuộc 
Trung ương từ ] 0 năm trở lên; 

c) Tham gia trong kháng chiến chốĩis Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Trưởng ban. của Đảng ở Trung ưong, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Bí thư Tỉnh ủv, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quòc hội, 
Trưởng đoàn thế chính trị - xã hội ở Trung ương. 

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ươne, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư Tinh ủy, Thành ủv trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương. Phó Chủ 
tịch ủy ban Trang ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng đoàn thế chính 
trị - xã hội ở Trung ương từ 05 năm trở lên. 

Vụ trưởng, Thường vụ Tinh ủy, Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu 
Quốc hội chuyên trách, Pho Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân, Chủ 
tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chức 
vạ tưong đương từ 15 năm trở lên. 

4. "Huân chương Lao động" hạng Nhất để tặng cho tập thể gương mẫu 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ 
đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 
toàn quốc; 

b) Đã được tặne thưởng "Huân chương Lao động" hạng Nhì, 05 năm tiếp 
theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được 
tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, 
tỉnh, đoàn thế Trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, 
tỉnh, đoàn thê Trung ương. . 
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5, Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể người nước 
ngoài có nhiều thảnh tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, được bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, Thành phố trực 
thuộc Trung ương công nhận, đề nghị. 

Điều 30. Huân chương Lao động hạng Nhì 

1. "Huân chương Lao động" hạng Miì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
có thành tích xuất sàc, sáng tạo trong lao động, xảy dụng Tố quốc, gương mẫu 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, 
sáng kiến được ứng dụng marig lại hiệu quả cao trong bộ, ngành, địa phương 
hoặc có công trình khoa học, tác phấm xuất sắc, tiêu biếu cấp bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thế Trang ương; 

b) Đã được tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng Ba, 05 năm tiếp 
theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương 
trong bộ, ngành, đoàn thế Trung ương, tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, 
trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong 
cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thế Trung ương. 

2. "Huân chương Lao động" hạng Nhì đế tặng cho công nhản, nông dân, 
người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuấn sa.u: 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Điều này; 

b) Có phát minh, sáng chế, sảng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn 
mang ỉại hiệu quả và được cấp tỉnh công nhận. 

Công nhân có 05 sáng kiến mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào 
tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp đế nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 

Nông dân có phát minh, sáng ché, sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu 
auả và ổn định từ 05 năm ừở lên và đã giúp đõ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm 
nghèo và tạo việc làm cho người lao động. 

3. "Huân chương Lao động" hạng Nhì đế tặng hoặc truy tặne cho cá nhân 
có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tố chức, đoàn thế, có 
thành tích xuất sắc trong xây đựng Tố quốc, đạt một trong các tiêu chuản sau: 

a) Tham gia trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đã đảm 
nhiệm một trong các chức vụ: 

Vụ trưỏng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó 
Trưởng Đoàn đại biếu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 

. ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thành phố trực thuộc 
Trung ương từ 6 nãm đến dưới 10 năm. 
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Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị 
xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm trở lên; 

b) Tham gia trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đông nhân dân, 
ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tô quốc tỉnh, Thành phô trực thuộc 
Trung ương hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm. 

Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
cấp tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đông 
nhân dân, ủy ban nhan dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ 
tương đương; từ 15 năm trở lên. 

4. "Huân chương Lao động" hạng Nhi để tặng cho tập thể gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sácli của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 
kết., đạt một trong các tiêu chuân sau: 

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 
bộ, ngành, đoàn thế Trung ương, tĩnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Đã được tặng thường "Huân chương Lao động" hạng Ba, 05 năm tiếp 
theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm, vụ, trong thời gian đó có 01 lần được 
tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, 
tỉnh, đoàn thê Trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, 
tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

5. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập the người nước 
ngoài có nhiều thành, tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, được bộ, ngành, đoàn thế Trung ương, tỉnh, Thành phố trực 
thuộc Trung ương công nhận, đề nahị. 

Diều 31. Huân chương Lao động hạnơ Ba 

1. "Huân chương Lao động" hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
có thành tích xuất săc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu 
châp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một 
trong các tiêu chu ấn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, 
có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh 
giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực; 

b) Đã được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ", 05 năm tiếp theo 
liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được 
công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương. 

22 



2. "Huân chương Lao động" hạng Ba để tặng cho công nhân, nông dân, 
người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn quv định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Điều này; 

b) Có sáng kiến đã được ứng dune; trong thực tiễn ma ne lại hiệu quả vả 
được cấp huyện công nhận. 

Công nhân có 03 sáng kiến mang iại lợi ích và có đóng góp trong việc đào 
tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp đế nâng cao trình độ chuvên môn, tay nghề. 

Nông dân có sáng kiến hoặc có mô hỉnh, sản xuất hiệu quả và ổn định từ 03 
năm trở ỉên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác xóa đói giảm nghèo và tạo việc 
làm cho người ỉao động. 

3. "Huân chương Lao động" hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
có quá trình cống hiến lâu đài, liên tục trong các cơ quan, tố chúc, đoàn thế, có 
thành tích xuất sắc trong xây dựng Tô quốc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Tham gia trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đã đảm 
nhiệm một trong các chức vụ: 

Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch úy ban Mặt trận Tô 
quốc tỉnh, Thành phố trực thuộc Trang ương 05 năm. 

Giảm đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
và Trưởng đoàn thê chinh trị-xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Uy ban nhản dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương, 
đương từ 6 năm đên dưới 10 năm. 

b) Tham gia trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây đựng và bảo vệ 
Tố quốc, đã đàm nhiệm một trong các chức vụ: 

Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trang ương. Phó 
Trưởng Đoàn đại biếu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân. Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tính, Thành phố trực thuộc 
Trung ương hoặc chức vụ tương đưưng từ 06 năm đến dưới 10 năm. 

Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch ủy ban Mật trận Tố quốc 
và Trưởng đoàn thế chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Úy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương từ 10 năm đến dưới 15 năm. 

4. "Huân chương Lao động" hạng Ba để tặng cho tập thể gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 
kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 
lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; 
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b) Có quá trình xâv dựng, phát triển tù 10 năm trở lên, trong thòi gian đó 
đà được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" và 05 năm tiêp theo liên 
tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thí 
đua cẩp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi 
đua cáp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thê Trung ương và 02 Băng khen câp bộ, ngành, 
tỉnh, đoàn thế Trung ương. 

5. Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tập thể người nước 
ngoài có nhiều thảnh tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, được bộ, ngành, đoản thể Trang ương, tỉnh, Thành phố trực thuộc 
Trung ương công nhận, đề nghị. 

Điều 32. Danh hiệu vinh đự Nhà lìirớc, Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước 

1. Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" được quy định tại Nghị định số 
56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và 
hướng dần thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ 
Việt Nam Anli hùng". 

2. Danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" được quy định tại 
Khoan 30. Điều 1 Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013. 

3. Danh hiệu "Aiửì hùng Lao động" được quy định tại Khoản 31, Điều 1 
Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013. 

4. Danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" được quy định tại 
Khoản 32, Điều 1 Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013 và Khoản 3, Điều 62 Luật Thi đua, Khen thường năm 2003. 

5. Danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" được quy định 
tại Khoản 33, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013 và Khoản 3, Điều 63 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003. 

6. Danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tủ" được quy định tại 
Khoản 34, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013 vả Khoản 1, Điều 64 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003. 

7. Danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" được quy định tại 
Khoản 35, Điều 1 Luật sửa đổi, bô sung một sổ điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013 và Khoản 1, Điều 65 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003. 

8. Giải thưởng Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 67 Luật Thi đua, 
Khen thưởng năm 2003. 

9. Giải thường Nhà nước được quy định tại Khoản 36, Điều 1 Luật sửa 
đối, bố sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và Khoản 1, 
Điều 68 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003. 

Các Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 
Nhà nước được xem xét theo quy định hiện hành, 
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Điều 33. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ' 

1. "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" để tặng cho cá nhân gương mẫu 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một 
trong các tiêu cliuân sau: 

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi 
đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thế Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; 

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuât có phạm vi ảnh 
hưởng trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thế Trung ương; 

c) Đã được tặng Bang khen can bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 
năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 
sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc 
mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lẩn 
tặng giấy khen ừở lên. 

2. "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" tặng cho công nhân, nông dân, 
người lao độne gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuân sau: 

a) Lập được nhiều thành tícli hoặc thành tích đột xuất trong trong lao 
động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện; 

b) Công nhản có từ 02 sáng kiến trở lên mang lại lợi ícli và có đón2 góp 
trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên 
môn, tay nghề; 

c) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ốn định từ 02 năm trở lên, 
giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động. 

3. "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" đế tặng cho tập the gương mầu 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ 
đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biếu được bình xét trong các phong trào thi 
đua do Hội đồng Thi đua - Khen thường Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tống kết 03 năm trở lên; 

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng 
trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tính, Thành pho trực thuộc Trang ương; 

c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tinh, đoàn thể trung ương, 05 
năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thòi gian đó có 01 
lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

4. "Bằng khen của Thủ tướng Chính. phủ" để tặng cho gia đình gương mẫu 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có 
đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 
500 triệu đồng trở lên. 



Điều 34. Bằng khen của ủy ban nhân dân Thành phố ' - • ' 

1. Bằng khen của ủy ban nhân dần Thành phố để tặng cho cá nhân gương 
mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
đạt một trong các tiêu chuấn sau: 

a) Có thành tích xuât sãc trone các phong trào thi đua do Thành phô tô 
chức phát động và bình xét hàng năm; 

b) Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực 
thuộc Thành phố (bao gồm: lập được thành tích cụ thế, đột xuất, gương người 
tốt - việc tôt; học sinh giỏi dạt giải nhât câp Thành phô, thủ khoa các kỳ thi quôc 
eia, đạt giải cấp quốc gia, quốc tế; gương dũng cảm, vượt khó, hoạt động từ 
thiện xã hội.... có tác dụng, anh hưởng trong phạm vi Thành phô). 

c) 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đỏ có 02 
sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm ví câp cơ sở. 

2. Bằng khen của ủy ban Tì hân dân Thành pỉiố để tặng cho tập thể gương 
mẫu chấp hành tốt chủ trương, chinh sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu ehuân sau: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua; 

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng 
lĩnh vực thuộc Thành phố; 

c) 02 năm liên tục hoàn thành xuất sằc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm ỉo đời 
sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm: thực hiện đầy đủ các 
chế độ, chính sách đổi vói mọi thành viên trong tập thế. 

3. Bằng khen của úy ban nhân dân Thành phố đế tặng cho gia đình gương 
mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính, sách của Đảng, oháp luật của Nhà nước, có 
nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội. 

4. Đối với các đon vị thuộc Thành phố (không thuộc đối tượng công nhận 
danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và không được tặng Cờ thi đua hàng năm 
của Úy ban nhân dân Thành phố) thì căn cứ theo thành tích hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ đê tặng Băns khen của ứy ban nhân dân Thành phố. 

5. Việc đề nghị Úy ban nhân dân Thành phố khen thưởng theo đợt, khen 
thưởng theo chuyên đề ... chỉ thực hiện khi tiến hành tống kết chuyên đề (5 
năm, 10 năm, kết thúc nhiệm kỳ), hoặc theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành 
phô, của Bộ, ngành, đoàn thế Trang ương. Việc khen Thướng hàns năm cho các 
hoạt động chuyên đề, các phong trào thi đua theo đợt, chủ yếu áp dụng hình thức 
khen thưởng của cấp phát động phong trào: trường họp thành tích đặc biệt xuất 
sắc mới đề nghị ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ tướng Chinh phủ tặng Bằna 
khen hoặc Chủ tịch Nước tặng Huân chương các loại. 

6. Đôi vói các đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương, đối với các tập thế 
không nằm trong diện tố chức binh xét thi đua thường xuyên hằng năm, ủy ban 
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nhân dân Thành phố chỉ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân về những 
thành tích đóng góp cụ thể cho Thành phố hoặc khen nhân dịp kỷ niệm truyền 
thống 05 năm, 10 năm, 20 năm thành lập ngành, đơn vị. 

7. ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân 
tiêu biểu trong số các tập thể, cá nhân có 02 lần liên tục được các sở, ban ngành, 
đoàn thể Thành phổ, các quận, huyện, Tổng công ty và Công ty thuộc Thành 
phố tặng Giấy khen về thành tích hằng năm. 

8. ủy ban nhân dân Thành phố không tặng Bằng khen cho các tập thể hoặc 
cá nhân khi Thành phố tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, 
nghị định, tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, diễn tập. 

Điều 35. Cờ Truyền thống của ủy ban nhân dân Thành phố 

Được xét khen thưởng cho những đon vị có tố chức kỷ niệm ngày truyền 
thống 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm ... 

1. Đối tượng xét lặng Cờ Truyền thống là các sở, ban ngành, đoàn thè 
Thành phố, các quận, huyện, Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phổ; các đơn 
vị Trang ương đóng trên địa bàn Thành phố; các đan vị sự nghiệp (thuộc sở, 
ngành, quận, huyện) và doanh nghiệp trên địa bàn Thành pho. 

2. Tiêu chuẩn để xét khen thưởng Cờ Truyền thống: 

a) Đối với sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố, các quận, huyện và Tổng 
Công ty, Công ty thuộc Thành phố và các đơn vị sự nghiệp: trong thời điếm đề 
nghị tặng Cờ Truyên thông phải có ít nhát 01 Cờ thi đua của Thành phô hoặc 03 
Bằng khen của ủy ban nhân dân Thành phố. Giữa 2 lần đề nghị Cờ truyên thông 
phải cách nhau 10 năm. 

b) Đối với các đơn vị Trang ương đóng ừên địa bàn Thành phố: phải có ít 
nhât 03 Băng khen của ủy ban nhân dân Thành phô hoặc Băng khen của Bộ, 
ngành., đoàn thể trang ương trong thời điêm đê nghị tặng Cờ Truyên thông. 

c) Các đơn vị khác khôn 2, có danh hiệu thi đua thì phải có ít nhất 03 Bằng 
khen của ủy ban nhân dân Thành phô hoặc Băng khen của Bộ, ngành, đoàn thê 
trang ương. 

d) Cờ Truyền thống do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định, 
đơn vị được tặng một lá cờ có ghi tên đơn vị và không kèm theo tiên thưởng. 

Điều 36. Huy hiệu Thành phố Hồ Chỉ Minh 

1. Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh là hình thức khen thưởng vinh dự 
của Thành phố, khen thưởng cho người nước ngoài và các cá nhân ở trong và 
ngoài Thành phố, mỗi cá nhân chỉ được tặng một lần. Huy hiệu Thành phô Hô 
Chí Minh do Chủ tịch ủv ban nhân dân Thành phô quyêt định tặng thưởng; cá 
nhân được tặng Huy hiệu Thành phố không kèm theo tiền thưởng. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để xét khen thưởng Huy hiệu Thành phố Hồ 
Chí Minh: " 



1 a) ..Đối với "các cá nhân trong các cơ quan, ..đơn vị có tổ chức bình xét thi 
đua hàng năm, phải có quá trình công tác, hoạt động tại Thành phố từ 10 năm 
trở lên và trong thời gian 05 năm tính đến thòi điểm đề nghị phải ít nhất đạt 01 
danh hiệu "Chiên sĩ thi đua câp Thành phô" và 01 Băng khen của Uy ban nhân 
dân Thành pho. 

b) Đối vói các cá nhân khác không nằm tronạ diện bỉnh xét danh hiệu thi 
đua hàng năm, được căn cứ theo thảnh tích đóng góp cụ thế, nếu là người trong 
nước thì ngoài nhũng đóng góp cụ thể trong thời gian 05 năm tính đến thời điếm 
đề nghị phải được úy ban nhân dân Thành phố tặng 02 Bằng khen. 

c) Đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân, phải có những đóng góp tích cực 
trong vai trò nhiệm vụ của Đại biếu, phải có thời gian tham gia ít Tihât 01 nhiệm 
kỷ đối vói Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Thành phố và ít nhất 02 nhiệm kỳ 
đôi với Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

d) Đối vói người nước ngoài, phải cỏ công lao đóng góp cho sự phát triển 
của. Thảnh phố trên các lĩnh vực. 

Điều 37« Giấy khen 

1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua; 

b) Lập được thành tích đột xuất; 

c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, 
đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. 

2. Giấy khen để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuân sau: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình, xét trong phong trào thi đua; 

b) Lập được thành tích đột xuất; 

c) Hoàn thành tốt nhiệm, vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3. Giây khen để tặng cho gia đình gương mẫu chắp hành tốt chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai 
và tài sản cho địa phương, xã hội. 

Chương IV 

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO TẶNG 

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

Điều 38. Thẩm quyền xét, quyết định công nhận các danh hiệu thi 
đua 

1. Đối vói cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động làm việc 
trong các cơ quan, đơn vi (gồm các cơ quan hành chính nhả nước các cấp; các 
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đơn vị sự nghiệp: trường học, bệnh, viện..,) danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến 
sỹ thi đua cơ sở, Tập thể lao động tiên tiến do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ 
tịch Uy ban nhân dân quận, huyện, Giám đôc Sở, ban, ngành Thành phố và 
tương đương theo thẩm quyền xét tặng. 

2. Chủ tịch Úy ban nhân dân quận, huyện ủy quyền Thủ trưởng các đơn vị 
sự nghiệp thuộc quận, huyện xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 
viên chức, người ỉao động tại các đơn vị sự nghiệp. 

3. Đôi với cán bộ, công chức, nhân viên ủy nhiệm thu thuế, bảo vệ dân 
phô, công an xã, xã đội, phường đội, công nhân, nông dân, người lao động thuộc 
quản lý của phường, xã do Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xâ, thị trấn xét 
tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" và đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; 

4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố ủy quyền cho Thủ trưởng các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc (có tư cách pháp nhân) được xét công nhận danh 
hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động tiên tiến". 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành, viên, Tổn lĩ giám 
đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã quyết định tặng danh hiệu "Chiền sĩ thi 
đua cơ sở", "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến". 

a) Đối YỚi các doanh ngỉiiệp hoạt động độc lập, do Giám đốc doanh 
nghiệp xét, tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến" 
"Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

b) Đối với các doanh nghiệp là thành viên của tập đoàn kinh tế, Tống 
công ty (hoặc tươnẹ đương) do Giám đốc doanh nghiệp thành viên xét, tặng 
danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến" và danh hiệu 
"Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

c) Đối với các doanh nghiệp có trụ sở nằrn trong các khu công nghiệp, 
khu chế xuất, do Giám đốc các doanh nghiệp công nhận danh hiệu Lao động tiên 
tiến, Tập thế lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, 

d, Đổi với người lao động, tập thể người lao động làm việc tại các cơ sở 
hợp tác xã và trong các ngành nghề nông nghiệp, tiếu thủ công nghiệp, vận tải, 
dịch vụ, thương mại do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối 
tượng trên xét, quyết định tăn? danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thế lao 
động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

6. Đối vói tập thể, cá nhân thuộc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh 
tế, khu chế xuất do Trường Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế 
xuất quyết định tặng thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động 
tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

7. Cơ quan nào quản lý về tổ chức, quỹ lương và người lao động cơ quan 
đó sẽ xét công nhận các danh hiệu thi đua thuộc thấm quyền yà trình cấp trên xét 
công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thế, cá nhân. Đoi với các cơ quan 
quản lý tổ chức, quỹ lương theo hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến cơ sở 
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(như Viện Kiêm sát,; Tòa án, Thuế, Kho bạc, Ngân hàng,-Bảo hiểm xã hội, 
Thống kê, Liên đoàn Lao động...) sẽ do các cơ quan, đơn vị ngành dọc xét và 
công nhận các danh hiệu thi đua. 

8. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền xét, quyết định 
công nhận danh hiệu "Cờ thì đua cấp Thành phố", "Tập thể Lao động xuất sắc", 
"Đơn vị quyết thắng"; "Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố". 

Điều 39. Thẩm quyền đề íighị các hình thức khen thu ỏ ng 

J. Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và quỹ lương thì câp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trinh câp trên 
khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản ỉý. 

2. Tập thể, cá nhân chuyên trách công tác đảng, đoàn thể thuộc Thành phố 
có đủ tiêu cỈTuản khen thưởng theo quy định thì cơ quan đảng, đoàn thê trực tiêp 
quản lý xét, đê nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô khen thưởng hoặc đê 
nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố trìỉih Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch 
nước khen thưởng. 

3. Tập thể chuyên trách công tác đảng, đoàn thể thuộc các quận, huyện có 
đủ tiêu chuẩn khen thường theo quy định thì cơ quan đảng, đoàn thế trực tiếp 
quản lý xét đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện quyết định khen 
thưởng hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dãn các quận, huyện trình Chủ tịch úy ban 
nhân dân Thành phố .khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

4. Úy barì nhân dân Thành phố khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng 
cho các đối tưọng sau: Liên đoàn lao động các quận, huyện; công đoàn ngành 
của Thảnh phố. công đoàn viên chức Thành phố; công đoàn khu công nghiệp, 
khu chế xuất; công đoàn Tổng công ty và tưcmg dương; công đoàn cơ sờ và cán 
bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương từ neân sách công đoàn thuộc các đơn 
vị nêu trên. 

5. Cấp nào chủ trì phát động các đợt tlìì đua theo đợt (theo chuyên đề) chủ 
yếu sử dụng hình thức khen thưởng của cấp mình ; trường họp thành tích xuất 
sác, tiêu biếu có tác dụng trong phạm vi Thành phố hoặc toàn quốc thì mói đề 
nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen hoặc trình Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch Nước khen thướng đôi với những tập thể, cá nhân trực tiếp 
tham gia. 

6. Đôi vói các doarứi nghiệp không phải ỉà. thành viên của các Tổng côna 
ty, đóng trên địa bàn quận, huyện nào, sẽ do quận, huyện đó de nghị khen 
thưởng. Ban Thi đua - Khen thường Thành phố cỏ trách nhiệm lấy ý kiến hiệp y 
của các sở, ngành liên quan. 

7. Đối vói những doanh nghiệp đóng tại các khu chê xuất, khu công 
nghiệp thì do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đề nghị. 

8. Đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân (là người đứng đầu) của các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Trang ương trên địa bàn Thành phố, nếu những 
đơn vị không có cấp trên quản lý trực tiếp đóng tại Thành phố sẽ do Ban 
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Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở của các Bộ phối hợp vởi Sở Nội vụ (Ban Thi 
đua - Khen thưởng) xem xét đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố quyết định, 
khen thưởng. Trường hợp khen thưởng về thành tích đóng góp các phong trào 
do Thành phô to chức, vận động thực hiện sẽ do các ngảnh, đoàn thể trực tiếp 
tham mưa, vận động của Thành phố bình xét, báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân 
Thành phô xem xét quyết định. 

Chương V 

HỒ Sơ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA, 
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

Điều 40. Hiệp y khen thưởng 

1. "Hiệp y khen thưởns;" là hình thức lấy thông tin của các cơ quan có liên 
quan đế có thêm căn cứ xác định trước khi. quyết định khen thưởng. 

2. Việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng các danh hiệu thi đua, các hình thức 
-khen thưởng cấp Nhà nước và lấy ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan 
do Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thường) thực hiện. 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện quản lý (có hệ thống tổ 
chức ngành dọc của Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố), khi trinh các hình 
thức khen thưởng cấp nhà nước phải lấy ý kiến hiệp y của Sở, ban, ngành, đoàn 
thê Thành pho có chức năng quản lý ngành và lĩiih vực đó bao gồm: 

a) Đối tượng đề nghị khen thưởng: về tổ chức là cấp trực thuộc trực tiếp 
Uy ban nhân dân các quận, huyện và cá nhân ỉà câp trưởng của đon vị cùng câp; 

b) Hình thức khen thưởng phải lấy ý kiến hiệp y bao gồm; "Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ", Huân chương các loại, danh hiệu "Chiến sỹ thi đua 
toàn quốc", danh hiệu "Anh hùng Lao động", danh hiệu "Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân"; 

c) Khi có vãn bản xin ý kiến của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thường), 
sau 15 ngày kê từ khi nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện), cơ 
quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời. Trường họp không có ý kiến trả lời, 
tiếp sau 10 ngày Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) sẽ tiến hành các thủ 
tục trình khen thưởng theo quy định. 

Điều 41. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thường các cấp có nhiệm vụ tham mưu, giúp 
việc cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng và do thủ 
trường cơ quan, đơn vị quyết định thành lập. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
hoạt động theo quy chế và theo quy định của pháp luât 

2. Căn cứ tình hình thực tiễn, thủ trương cơ quan, đơn vị quỵ định số 
lượng thành viên Hội đồng; trong đó thủ trưởng cơ quan, đơn vị là Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Hội đồng gồm: đại diện lãnh đạo cơ quan làm công tác thi đua, khen 
thưởng, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tố quốc, tố chức công đoàn; các thành viên 
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gồm đại diện tổ chức đảng, đoàn thể, một số lĩnh vực chuyên môn cần thiết của 
cơ quan, đơn vị. 

Điều 42. Hội đồng xét Sáng kiến, Hội đồng khoa học 

1. Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp Thành phố do Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành, phố quyết định thành, lập; có trách nhiệm giúp Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng 
kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp hữu ích, ứng dụng tiến bộ khoa học, 
công nghệ để công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố" và đề nghị 
Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thí đua toàn quôc". 

2. Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ 
quan, tố_ chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thí đua cơ 
sở" quyểt định thành lập. 

3. Thành phần Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học gôm những 
thànli viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội clung sáng 
kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và các thành viên khác (nếu cẩn thiết). 

Điều 43. Hồ SO' đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức kheo thưởng 

1. Đối với Danh hiệu thi đua: 

a) Hồ sơ đề nghị Danh, hiệu "Cờ Thi đua của Chính phủ", gồm 04 bộ (bản 
chính): 

- Văn bản đề nghị tặng "Cờ Thi đua của Chính phủ"; 

- Báo cáo thành tích của tập thể; 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đề nghị. 

bì Hồ sơ đề nghị Danh, hiệu "Cờ thi đua cấp Thành phố", gồm 02 bộ (bản 
chính): 

- Vãn bản đề nchị tặng "Cờ thi đua cấp Thành phố"; 

- Tỏm tắt thành tích của tập thể; 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua Khen - thưởng cấp đề nghị. 

c) Hồ sơ đề nghị Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", gồm 02 bộ (bản 
chính): 

- Văn bản đề nghị công nhận danh hiệu "Tập the Lao động xuất sắc"; 

- Tóm tắt thành tích của tập thể; 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua Khen - thưởng cấp đề nghị. 

d) Hồ sơ đề nghị Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", gồm 07 bộ (bản 
chính): 

- Yăn bản đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"; 
- Báo cáo thành tích của. cá nhân; Báo sáng kiến cải tiến, áp dụng sáng 
kiến cải tiến, các giải pháp, đề tài. 
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.. - Biên bản bình xẻt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đề nghị; 

- Chứng nhận của cơ quan quản ]ý có thẩm quyền đối với phát minh, sáng 
chế, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học. công nghệ hoặc sáng tác, sáng tạo. 

e) Hồ sơ đề nghị Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố", gồm 02 bộ 
(bản chính): 

- Văn bản đề nghị công nhận danh hiệu "Chiên sĩ thi đua cấp Thành phố"; 

- Tóm tắt thảnh tích của cá nhím; 

- Biên bản bình xét cua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đề nghị; 

- Chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với phát minh, sáng 
chế, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ hoặc sáng tác, sáng tạo. 

f) Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", gồm 02 bộ (bản chính): 

- Ván bản đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thí đua cơ sở"; 

- Tóm tắt thành tích của cá nhân; 

- Biên bản binh xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đề nghị; 

- Chứng nhận của cơ a 110.11 quản lý có thẩm quyền đối với phát minh, sáng 
chế, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ hoặc sáng tác, sáng tạo. 

2. Đối vói hình thức khen thưởng: 

a) Thảnh phần, bồ sơ: 

- Văn bản đề nghị khen thưởng; 

- Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập the được để nghị khen thưởng 
(riêng hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Thành phố chỉ cần tóm tắt thành tích); 

- Biên bản xét khen thưởng của Hội. đong Thi đua - Khen thưởng cấp đề 
nghị; 

- Chứng nhận của cơ quan quản lý có thâm quyền đối với phát minh, sáng 
chế, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công .nghệ hoặc sáng tác, sáng tạo. 

b) Số lượng hồ sơ; 

- Đối với Giấy khen. Bằng khen: 02 bộ bản chính; 

- Đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 04 bộ bản chính; 

- Đối với Huân chương các ỉoạí: 05 bộ bản chính; 

- Đối với danh hiệu Vinh dự nhà nước: 20 bộ bản chính. 

c) Riêng các trường hợp là đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước 
hoặc cá nhân lãnh đạo đơn vị nảy ngoài các hồ sơ trên cần phải có văn bản xác 
nhận của cơ quan thuế về tình hình, thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị tương 
ứng với khoảng thời gian đế nghị khen thưởng. 
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:.id) Đối: với các trường hợp phải xin ý kiến hi ộp y khen thưởng thì mỗi văn 
bản xin V kiến các đơn vị liên quan phải kèm theo 01 bộ hồ sơ (bản chính). 

e) Ngoài ra, đơn vị đề nghị khen thướng phải gửi kèm theo íile danh sách, 
ille báo cáo tóm. tắt thành tích và ĩile báo cáo thành tích của các tập thế, cá nhân 
đề nghị xét khen thường (định dạng *.doc). 

3. Hồ sơ trình khen thưởng thủ tục đơn giản: Phục vụ yêu cầu chính trị, kịp 
thời động viên đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, đột xuất, gồm 
02 bộ chính: 

- Tờ trình của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố (nếu 
liên quan lĩnh vực hoạt động nào thì cần có ý kiến hiệp y của cơ quan, đan vị 
quản lý nhà nước về lĩnh vực đó); 

- Cơ quan, đơn vị đê nghị có trách nhiệm tóm tăt thành tích của tập thê, cá 
nhản được đề nghị khen thưởng. 

4. Thời gian nộp hồ sơ và giải quyết khen thưởng: 

a) Hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố xét khen thưởng được gửi về 
Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng); sau khi nhận đủ hồ sơ, đúng thủ tục, 
trong 10 ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu trình 
ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành quyết định khen thưởng. 

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét khen thưởng công trạng và 
thành tích tổng kết năm gửi về Sở Nội vạ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước 
ngày 15 tháng 3 năm sau; riêng ngành Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ về Sở Nội 
vụ (Ban Thi đưa - Khen thưởng ) trước ngày 30 thang 8 của năm. 

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước: 

Thòi điểm trĩnh hồ sơ đề nghị các hình thức khen thướng công trạng và 
thành tích hàng năm cấp Nhà nước gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 
thưởng); chậm nhất ngày 30 tháng 4 hàng năm (đối vói ngành Giảo dục và Đào 
tạo trước ngày 30 tháng 8 hàng năm). 

5. Thông báo kết quả khen thường: 

a) Các tập thể, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng, trong 
thời gian 10 ngày làm việc (kể từ ngày cấp có thấm quyền quyết định đồng ý với 
cơ quan thâm định), cơ quan thấm định phải thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan, đơn vị trình khen thường biết 

b) Các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng và đã được 
cấ.p có thẩm quyền quyết định khen thưởng, trong thời gian 05 ngày làm việc kể 
từ khi nhận được quyết định khen thưởng, cơ quan thấm định hồ sơ phải thông 
báo cho đơn vị trình khen biết. 

6. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng: 

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đề nghị khen thưởng và 
kết quả khen thưởng đạt được theo quy định của Luật Lưu trữ đế thuận tiện cho 
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việc tra cửu hồ sơ, giải quyết đơn., thư khiếu nại hoặc xác nhận các đối tượng 
được khen thưởng khi có yêu cầu. 

Chương VI 

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Điều 44, Nguồn và múc trích Quỹ ilii đua, khen thưởng 

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của Thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị 
trấn được hình thành từ ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 1,0% 
chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc cấp mình và từ 
nguồn đóng góp của cá nhân, tố chức trong nước, nước ngoài và các nguôn thu 
họp pháp khác. 

2. Quỹ thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành Thành phố: thực hiện 
trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng từ ngân sách nhà nước vói mức tối đa bằng 
20% tống Quỹ tiền lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm của số cán bộ, công 
chức, viên chức trong biên chế và tiền cône; được duyệt cả năm. 

3. Quỹ thi đua, khen thưởng của tổ chức chính trị và các íổ chức chính trị 
- xã hội được bố trí tò dự toán chi ngân sách của Nhà nước đã được cấp có thấm 
quyền giao hàng năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, 
ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác. 

4. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ clìức xã hội, 
nghề nghiệp do các tổ chức này tự quyết định từ nguồn khả năng tài chính của 
minh và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và từ 
các nguồn thu họp pháp khác. 

5. Quỹ thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp nhà nước được trích từ 
quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 
09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy 
chế quản ỉý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp khác và nguồn đóng góp của cá nhân tố chức trong nước, nước 
ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác. 

6. Việc thành lập, quản ỉý, sử dụng quỹ thí đua, khen thưởng của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
(trừ các doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoan 5 Điều này) được thực hiện 
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với từng đổi tượng cụ thế. 

7. Quỹ thi đua, khen tbưỏTig của các hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, họp tác xã vận tải, hợp tác xã xây dựng, họp tác xã nghề 
cá, nghề muối và trong các lĩnh vực khác được trích từ quỹ không chia của hợp 
tác xã (mức trích do hợp tác xã quyết định) và nguồn đóng góp của các cá nhân, 
tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điêu 45. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng 
1. Quỹ thi đua, khen thưởng được sử dụng để: 
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a) Chi cho in các loại giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, làm các kỷ 
niệm chương, huy hiệu, cờ thi đua, khung bằng khen; 

b) Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân, tập thế; 

c) Trích 20% trong tổng số Quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi 
cho công tác tố chức, chỉ đạo các phong trào thi dua. 

2. Cách tính và mức chi tiền thưởng hoặc hiện vật tương đương được thực 
hiện theo ũ uy định tại các Điều 70, 71, 72, 73, 75 và 76 Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 

a) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một đối tượng nếu đạt 
nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mửc 
tiền thưởng cao nhai. 

b) Trong cùng một thỏi điểm, một đôi tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, 
thời gian để đạt đưọ'c các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền, 
thưởng của các danh hiệu thi đua. 

c) Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt 
hình thức khen, thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của 
hình tằức khen thưởng. 

3. Không chi tiền thưởng đối với các tập thể, cá nhân người nước ngoài, 
các tồ chức quốc tế; các tập thể, cá nhân được ủy ban nhân dân Thành phô tặng 
Bằng khen về thành tích đóng góp, ủng hộ trong các cuộc vận động ủng hộ đông 
bào bị thiên tai, địch họa, ủng hộ đóng góp công tác từ thiện xã hội... 

4. Tập thể, cá nhân khi được khen thưởng được chi tiền thưởng theo quy 
định đôi với môi hình thức khen thưởng. Trong một sồ trường hợp, tập thê, cá 
nhẵn có thành tích xuất sắc đột xuất, có hàrửi động dũng cảm cứu người, cứu tài 
sản, khắc phục khó khăn lập thành tích được khen thương, để động viên kịp thòi 
thì cơ quan, tổ chức đề nghị khen thưởng phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua -
Khen thưởng) báo cáo, đề xuất với Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho quyết 
định mức khen thưởng cụ thế. 

Điều 46. Quản iý Ọuỹ thi đua, khen thưởng 

ỉ. Quỹ thi đua. khen thưởng của cấp nào do cơ quan thi đua, khen thưởng 
cấp đó quản lý; nguồn trích, tỷ lệ và mức trích trên cơ sở dự toán kế hoạch; việc 
quyết toán căn cứ số chi thực tế theo đúng chế độ, chính sách quy định. 

2. Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu 
trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý. 

3. Tiền thưởng kèm theo các quyết định .khen thưởng của Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch nước cho các cơ quan, đơn vị do ủy ban nhân dân Thành 
uhố trình klìen được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của Thành phố. 
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Chương vn 
XỬ LÝ VI PHẠM, KHĨÉU NẠI, TÓ CÁO 

Điều 47. Xử ỉý vi phạm 

1. Việc cá nhân kê khai thành tích sai sự thật, thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
xác nhận thành tích sai sự thật đế được khen thưởng sẽ bị xử ỉý theo Điều 80, 
Điều 81 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ, 

2. Cơ quan thi đua, khen thưởng, tố chức, cán bộ ỉàm công tác thi đua, 
khen thưởng của ứv ban nhân dân củng cấp có trách nhiệm kiếm tra, nếu phát 
hiện thì lập thủ tục trình Uy ban nhân dân cùng cấp, thủ trưởng đơn vị ra quyết 
định hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và chế độ 
được hưởng; tùy theo lính chất, mức độ vi phạm đề xuất trình ủy ban nhân dân 
cùng cấp xử ỉý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cửu trách nhiệm đối vói 
những người có liên quan và cá nhân đã kê 'khai, báo cáo thành tích sai sự thật. 

Nếu phát hiện cá nhân được tặng thưởng Danh hiệu vinh dự nhà nước mà 
vi phạm pháp luật, bị Tòa án xét xử bang hình thức từ phạt tù nhưng cho hưởng 
án treo trở lên và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì cơ quan thi đua, khen 
thưởng cấp đó có trách nhiệm làm thẦủ tục trình úy ban nhân dân các cấp đề nghị 
cấp thấm quvền tước Danh hiệu vinh dự nhà nước. 

Điều 48. Khiếu nại, tố cáo 

1. Cá nhân, tố chức có quyền khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen 
thưởng theo quy định của Pháp luật về khiêu nại. tổ cáo hiện hành. 

2. Giám đốc sở, thủ trưởne cơ quan, ban ngành, đoàn thế Thành phô, Chủ 
tịch Úy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo ve thi 
đua, khen thương thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của Pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo hiện hành. 

3. Ban Thi đua - Khen thưởng hoặc tổ chức làm công tác thi đua, khen 
thưởng có trách nhiệm tiếp nhận, phối họp các đơn vị chức năng có liên quan 
kiếm tra, xác minh., tham mưu cho ủy ban nhân dân cùng câp giải quyết các 
khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thấm quyền của Uy ban 
nhân dân cùng cấp. 

Điều 49. Thủ tục, hồ sơ hủy bỏ quyết định kỉien thưởng 

1. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định khen thưởng gồm có: 

a) Tờ trình của cơ quan trực tiếp trình khen thưởng đối với tỉmg loại hình 
khen thưởng cho cá nhân. 

b) Báo cáo tóm tắt lý do trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen 
thưởng. 

2, Sau khi có quyết định hủy bỏ hình thức khen thưởng, cơ quan trinh 
khen thường có trách nhiệm thư hôi hiện vật khen thưởng giao nộp vê cơ quan 
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ỉ ảm công tác thi đua, khen thưởng cùng cấp; số tiền thưởng thu nộp vào ngân 
sách nhà nước hoặc quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định. 

Chương VIII 

CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, TỎ CHỨC CÔNG BỐ, 

TRAO TẶNG CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIÉN 

Điều 50. Công tác thông tin tuyên truyền nhân điển hình tiến tiến phải 
được quán triệt sân sắc và được tô chức thực hiện thường xuyên nhăm góp phân 
thúc đẩy nhong trào thi đua được phát trì en sâu rộng. 

Điều 51. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phổi hợp với Ban 
Tuyên giáo Thành ủv, Sở Văn hóa và Thê thao, ủy ban Mặt trận Tô quôc Việt 
Nam Thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin, báo, 
đài tổ chức thông tin tuyên truyên, giới thiệu, biêu dương những nhân tô tích 
cực, những gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, những điển hình tiêu biếu trong 
các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của quân chúng và 
các trường hợp được khen thưởng. 

Điều 52. Tổ chúc nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà 
nirỏc và các hình thức khen thirỏìig cao 

1. Việc tổ chức nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nưó'c 
vá các hình thức khen thưởng cao phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, 
cỏ tác dụng động viên, giáo dục nêu gương, tránh phô trương hình thức, lãng phí. 

2. Không tố chức lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các 
hình thức khen thưởng cấp cao riêng mà kết họp tố chức cùng với các lễ kv niệm 
naày thành lập, ngày truvền thống của ngành, địa phương, đơn vị; chỉ công bố5 

trao tặng và đón nhận một lần đôi với mỗi quyết định khen thưởng, không íố 
chức diễu hàrửì hoặc đón rước từ cấp này, địa điểm này đến cấp khác, địa điểm 
khác; trao tặng từ hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua từ thứ bậc cao đến 
thứ bậc thấp. Trường hợp cùng một hình thức khen thương tầì trao tặng cho tập 
thể trước, cá nhân sau; trao tặng trước, truy tặng sau. 

3. Nhăm ghi nhận, tôn vinh và biếu dương những tập thế, cá nhân có công 
trạng và thàiih tích xuất săc, Thành phố sẽ tổ chức lễ trao tặng, truy tặng hình 
thức khen thưởng từ ĩ luân chương Lao động hạng Nhất trở lên cho các tập thể, 
cá nhân nêu trên nhân dịp các ngày lễ lớn của Thành phố, của đất nước. 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THĨ HÀNH 

Điều 53. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) giúp ủy ban nhân dân 
Thành pho thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen 
thưởng trên địa. bàn Thành phố. 
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Điều 54. Các cơ-qtian, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn :Thàĩứi phố 
căn cứ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và vận dụng Quy định này để thực 
hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng vả tổ chức xây dựng các phong trào thi 
đua, phong trào nhân điến hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị minh. 

Điều 55, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các Công ty 
và Tong Công ty thuộc Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện 
căn cứ Quy định này đế xây dựng nliững quv định cụ thể, phù họp với ngành và 
địa phương mình./. 

TML ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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PHU-LỤC x 

MẪU VĂN BẢN ẤP DỤNG TRONG HỒ sơ, 
THỦ TỤC KHEN THƯỞNG 

^\^^^0,ỵẼan hành kèm theo Quvết định sổ 4S /20Ỉ4/ỌĐ-UBND "* * V r> ^ r - V  
mng ÁAnăm 20ỉ4 của Uy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh) 

Mầu số 
01 

Văn bản đề nghị khen thưỏTig thành tích năm 201... (cấp Thành phố) 

Mau số 
02 

Văn bản đề nghị khen thưởng thành tích năm 201.. .(cấp Trung ương) 

Mau số 
03 

Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị ƯBND Thành phố khen thưởng cho các 
tập thể và cá nhân 

Mau số 
04 

Bảng báo cáo của ủy ban nhân dân quận - huyện tự đánh giá, chấm điểm ữii 
đua 

Mau số 
05 

Bảng tổng hợD nhận xét của quận, huyện đối với các sở, ban, ngành Thành 
phố 

Mầu số 
06 

Bảng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm thi đua của Sở5 ban, ngành Thành phô 

Mầu số 
07 

Bảng chấm điểm của Sở, ban, ngành Thành phố chấm điểm xếp hạng cho 
quận, huyện 

Mau số 
08 

Bảng báo cáo chấm điểm thi đua của Công ty, Tông Công ty thuộc Thành 
phố 

Mầu số 
09 

Bảng báo cáo chấm điểm thi đua của các Ban Đảng thuộc Thành ủy 

Mau số 
10 

Bảng báo cáo chấm điểm thi đua của các Đảng ủy Khối, Đảng ủy cấp trên 
cơ sở thuộc Thành ủy 

Mầu số 
11 

Bảng báo cáo chấm điểm thi đua của ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn 
thể 

Mau số 
12 

Bảng báo cáo chấm điểm của các Tổ chức Chinh tri xã hôi và các Hôi Nghề 
nghiệp 

Mầu số 
13 

Báo cáo thành tích đề nghị tặn« Huân chương,. Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phử; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, 
ban, ngành, đoàn thể Trang ương; tỉnh, Thành phố trực thuộc Trang ương; 
Tập thể Lao động xuất sắc (Đơn vị Quyết thắng); Giấy khen đối với tập thế 
cố thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vại công tác 

Mau số 
14 

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Chiên sỹ thi đua toàn quôc; Chiên sỹ thi đua, Băng khen câp Bộ, 
ban, ngành, đoàn thể Trang ươĩig; tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 
và Giấy khen đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác 
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Mau sổ 
15 

Báo cáo thành tích đề nghị tặng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cá nhân 
có quá trình cống hiến trong các tố chức, cơ quan và đoàn thế . 

Mau số 
16 

Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thế có 
thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác 

Mầu số 
17 

Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho 
cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác 

Mâu sô 
18 

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, 
Thành phố trực thuộc Trang ương; Giây khen (cho tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc đột xuất) 

Mâu sô 
19 

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên 
đề (cho tập thế, cá nhân) 

Mầu số 
20 

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng I luân chương Hữu nghị, Huy 
chương Hữu nghị, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 
Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thế Trung ương; tỉnh, Thành phố trực 
thuộc Trung irơiìg và Giấy khen (cho tập thế, cá nhân nước ngoài 
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Mâu sô 01: Vãn bản đê nghị khen thưởng thành tích năm 201... (câp Thành phô) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

UBND QUẬN A — — 

^ Số: /ƯBND Thành phỗ Hồ Chí Minh, ngày thảng .... năm 20 ỉ 4 
V/v đề nghị khen thưởng thành tích .... 

Kính gửi : ủy ban nhân dân Thành phố. 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật 
sửa đối, bổ sung một sổ 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 và Nghị 
định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chíĩih DỈiủ quỵ định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bố sung 
một sổ điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quỵết định số ../2014/QĐ-UBND ngày ../../2014 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại 
Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận, huyện (sỡ, 
han ngành, Tống công ty)... ngày...tháng...năm.. 

Xét thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân thuộc Quận, huyện (sỏ', 
ban ngành, Tông cônẹ ty)... trong năm 201... 

Để ghi nhận thành tích vả kịp thòi động viên phong trào thi đua của đơn vị, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận, huyện (hoặc Giám đốc Sờ, Ban, Ngành, Tông 
Giám đốc Tổng Công ty).,Kính đề nghị ủy ban nhân dân Thảnh phố xem xét 
khen thưởng thành, tích năm 201... cho các tập thể và cá nhân, thuộc Quận, Huyện 
(hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) .,. như sau: 

I. Đề nghị UBND Thành phố công nhận Danh hiệu thi đua năm 201...: 

- Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho ... tập thế. 

- Tập thể Lao động xuất sắc cho ... tập thể. 

- Công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố cho ... cá nhân. 

IL Đề nghị UBND Thành phổ tặng: 

- Bằng khen cho ... tập thể và ... cá nhân. 

- Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho ........ 

- Cờ Truyền thống cho ...... ẽ...... 
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Mâu 02: Vãn bản đê nghị khen thưởng thành tích năm 201 ...(câp Trung ương) 

ỦY BAN NHẨN DÂN CỘNG HÒA -XÃ HỘI CHỦ N GHÌA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH * Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 
SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO — 

^ Số: /VHTT Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày tháng.,., năm 2014 
V/v đề nghị khen thưởng thành tích .... 

Kính gửi: ủy ban nhân dân Thành phố. 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật 
sửa đối, bổ sung một số điểu của Luật Thi dua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 
năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị 
định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quỵ định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quỵết định số ../2014/QĐ-UBND ngày ../../2014 của ủy ban nhân 
dân Thành phổ về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thương Quận, huyện (sở, ban 
ngành, Tống công ty) ... ngày., .tháng.. .năm...; 

Xét thành tích, đạt được của các tập thể và cá nhân thuộc Quận, huyện (sở, 
ban ngành, Tổng công ty) ... trong .., năm; 

Đe ghi nhận thành. tích và kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn vị, 
Chủ tịch ƯBND Quận, Huyện (hoặc Giám đốc Sở, Ban, Mgàrửi, Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty).... Kính đề nghị ủy ban nhân dân Thành phổ xem xét, trình Thủ 
tướng Chinh phủ và Chủ tịch nước khen thưởng: 

1. Huân chương Lao động hạng... cho ... tập thể và ... cá nhản. 

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ... tập thể và ..Ế cá nhân (theo 
danh sách đính kèm) thuộc Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) 
... đã có thảnh tích ... 

(Kèm theo Báo cảo thànb tích và Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng của Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tống Công ty)...) 

Nơi nhận : Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 
- Như trên; 
- Ban. TĐKT TP; 
- Lưu: VT. TĐ. 

Nguyễn VãnB 
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Mau sầ 03: Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị UBND Thành phố khen thưởng 
cho các tập thê và cá nhân 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ Hộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN ĐƠN VỊ ĐÈ NGHỊ ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : BC-[kỷ hiệu đơn vị trình] Thế^nhphẠ ffẠ ChíMinh> ngày ẩang nễm 201_ 

, , BÁO CÁO „ , , , 
TÓM TẤT THÀNH TÍCH CỦA CÁC TẬP THẺ VÀ CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ...........VÈ THÀNH TÍCH .... 

STT 
Tên tập thể / cá 

nhân, chức vụ đom vị 
công tác 

Tóm tắt thành tích 

Các danh hiệu thí đua. và 
hỉnh thức khen thưởng đẵ 

đạt đưọc (kèm theo số 
Quyết định khen thưởng) 

1 3 4 

Tâp thề: 
Phòng kinh doanh 

Phòng tổ chức hành 
chính 

Cá nhân: 
Bà Nguyễn Thị B... 

ôns Trần Văn A 

Thủ trưởng đơn vị 
Ký tên, đóng dấuễ 
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Mẩu số 04: Bảng bảo cáo của ủy han nhân dãn quận - huyện tự đánh giá, 
châm điếm thi đua 

STT Nội dung Điểm chuẩn 
tối đa 

Điềm tự 
chấm 

1 

Kểí quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

1.1. Tinh hình phát triến sản xuất cồng nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ trên địa 
bàn so với kế hoạch và so với năm trước. 

Đối với quận - buvện có sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp, có thêm các tiêu chuẩn: 

- Tình bình phát triển kinh tế nông, lâm, ngư 
nghiệp. 

- Giá trị tổng sản lượng hàng hoá nông, lâm, ngư 
nghiệp so với kế hoạch và so với năm trước. 

- Tổng vốn đầu tư mới (so với năm trước) để xây 
dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành và thực 
hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

1.2. Tông doanh thu về sản xuất công nghiệp, 
thương mại - dịch vụ so với kế hoạch và so với năm 
trước. 

1.3. Số doanh nghiệp thành ỉập mới, tông vốn đầu 
tư mới (so vói năm trước). Trong đó phân tích các 
loại hình doanh nghiệp: sổ doanh nghiệp sản xuẩí 
công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, tư vấn xây dựng 
và kết quả thực hiện chuyến dịch cơ cấu kinh, tể trên 
địa bàn. 

1.4. Tổng thu ngân sách Nhà nước và thuế côn2, 
thương nghiệp trên địa bàn so kế hoạch Thành phố 
giao và so với năm trước. 

- Thu thuế (chú ý chi tiêu thu nợ tồn đọng thuế). 

- Thư khác 

1.5. Tống chi ngân sách trên địa bàn so với kế 
hoạch và so với năm trước 

- Chi thường xuyên 

- Chi đầu tư phát triển 

- Chi cho giáo dục5 văn hóa - xã hội 

110 
Nội dưng này 
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2 

'Kết quả chăm lo, phát triển đời sốỉígvăỉi hóa, xã 
hội 

2.1» Tình hình giáo dục, đào tạo bao gồm: đầu tư 
phát triển cơ sở vật chất (trưòng ỉóp, trang thiết bị 
dạy và học), số lượng và chất lưạng giáo dục, tỉ lệ %; 
huy động trẻ 06 tuổi vào lóp 1, tỉ lệ %; kết quả phố 
cập tiều học, trung học cơ sở, trung học phô thông; 
xã hội hóa về giáo dục, quan lý hành, chính Nhà nước 
về giáo dục, 

2.2. Tình hình xây dựng và phát triển mạng lưới y 
tế cơ sở theo tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, hệ 
thống tổ chức: kết quả tiêm chủng phòng chống dịch 
bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; công tác 
khám điều trị bệnh;, công tác quản lý bệnỉi xã hội; 
chăm sóc sức khoè ban đầu cho nhân dân, y đức, thái 
độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế; công tác quản 
lý hành chính Nhà nước về hành nghề y dược íư 
nhân, vệ sinh an toàn thực plìảm, kết quả hoạt động 
của Hội chữ thập đỏ trên địa bàn. Giảm tỉ lệ phát 
tri en dân số một cách vững chắc, nâng cao chất lượng 
dân số, 

2.3. Tinh hình phát triển văn hoá cơ sở bao gồm 
xây dựng cơ sở vật chất, phong trào văn hóa, văn 
nghệ quần chúng, kết quả thực hiện cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời song văn hoá"; 
công tác quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực 
văn hoá nghệ thuật. Xây dựng gia đình văn hóa, bình 
đăng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng môi trường an 
toàn. Phong trào rèn luyện sức khoỏ về so lượng và 
chất lượng, kết quả đầu tư cho thế thao đinh cao, thực 
hiện xã hội hoá về thế dục, thể thao. 

2.4. về các mặt công tác xã hội bao gồm: Công tác 
chăm lo cho các đốỉ tượng chính sách, xảy dựng nhà 
tình nghĩa, nhà tình thương, xoá nhà tranh tre; giảm tỉ 
lệ iao động thất nghiệp, giải quyết việc làm gắn với 
chương trình tái hòa nhập cộng đồng; chăm lo cho 
đổng bào nghèo, kết quả thực hiện chương trình giảm 
hộ nghèo, tăng hộ khá chăm lo các đối tượng xã hội, 
xây dựng môi trường sống lành mạnh cho mọi trẻ 
em, thực hiện quyền trẻ em, chú ý đối tượng trẻ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tập trung giải quyết tình 
trạng trẻ em lang thang cơ nhở trẻ bị xâm hại, trẻ 
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nghiện ma tuý và trẻ phạm pháp ở tuổi vị thành niên, 
bài trừ tệ nạn ăn xin, hành khất trên địa bàn. 

2.5, Công tác bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y tế: kết 
quả thu và eíải quyết các chế độ liên quan đến đối 
tượng bảo hiểm bắt buộc, bảo hiếm tự nguyện, bảo 
hiếm y tế cho người nghèo. 

2.6. Công tác chăm lo vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

3 

. 

Kết quả công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, chấp hành pháp 
luật 

3.1. về công tác quốc phòng, quân sự địa phương 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm 
vững tình hình trên địa bàn,, bảo đảm giữ vững an 
ninh chính trị írật tự an toàn xã hội. 

- Xây dựng khu vực phòng thu vững chắc bao gồm 
phối họp với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ 
và tập luyện các phương án phòng thủ theo kế hoạch 
để bảo vệ vừng chắc địa bàn được phân công. 

- Tổ chức triển khai xây dựng lực lượng đảm bảo 
đúng, đủ biên chế. 

- Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, 
phố biên giáo dục pháp luật cho các đôi tượng, tố 
chức hội thao quốc phòng trong năm đạt kết quả cao. 

- Xâv dựng đon vị vững mạnh toàn diện, xây dựng 
nề nếp chính qui., từng bước hiện đại xây dựng đời 
sống văn hóa tinh thần lành mạnh, xây dựng môi 
trường xanh - sạch - đẹp. 

- Thực hiện tốt chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân 
sự, tuyến sinh quân sự và phong trào hậu phương 
quân đội. 

- Thực hiện tốt công tác hậu cần quân đội, xây 
dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và quỹ "Tỉnh 
thương đồng đội", Phong trào hậu phương quán đội. 

- Quản lý, khai thác tốt vũ khí, trang bị, kỹ thuật, 
phương tiện vận tải quân sự trong thực hiện phong 
trào thỉ đua "Quyết thẳng" và nâng cao trình độ sẵn 
sàng chiến đấu hàng năm. 

3.2. Công tác giữ gìn an nirửi trật tự, an toàn xã 
hội: 

100 
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- Công tác" quàn lý các ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện. 

- Công tác giữ gìn trật tự giao thông, trật tự lê 
đường, kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao 
thông, phòng chống đua. xe trái phép có hiệu quả. 

- Công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững sự 
ôn định chính trị trật tự an toàn xâ hội ở địa phương. 

- Công tác phòng cháy, chữa cháy ở các khu dân 
cư và trone các cơ quan, doanh nghiệp. 

- Công tác xây dựng lực lượng Công an vững 
mạnh, trong sạch. 

- Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

33. Các hoạt động tư pháp: 

- Kết quả công tác tuyên truvền và giáo dục pháp 
luật trong nội bộ và trong nhân dân. 

- Kết quả tiếp công dân, phối hợp giải quyết đơn 
thư tranh chấp khiếu nại, tố cáo, giảm các vụ khiếu 
kiện đông người kéo dài, đình, ỉãn công trong các 
doanh nghiên. o  -  A  

- Ket quả thực hiện công tác thanh tra. 

- Hoạt độ?] <2 của Đội thi hành án. 

- Hoạt động của To à án nhân dân. 

- Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. 

4 

Kết quả hoat đông quân lý đô thi và quản ỉý quy 
hoạch trên địa bàn quận - huyện 

4ẽl. Kết quả công tác qui hoạch và thực hiện qui 
hoạch bao gồm: lập qui hoạch đất đai, kế hoạch vê tài 
nguyên và môi trường., lập và điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, qui 
hoạch công trình giao thông, qui hoạch các công trình 
cõng cộng khác, qui hoạch khu vực sản xuất, kinh 
doanh theo ngành, nghề để giảm ô nhiễm môi trường 
và nâng cao sức cạnh tranh. 

4.2. Ket quả thực hiện về công tác quản lý địa 
chinh và nhà đất (đã giải quyết cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng về đất ờ, nhà ở, tăng giảm bao nhiêu 
so với năm trước), kết quả thực hiện công tác hóa giá 
nhà ở thuộc Nhà nước quản lý. 

100 
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4.3. Kết quả quản lý về xây dựng: tình hình, chấp 
hành pháp luật trong xây dựng tại các phường, xã 
(cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, tong số diện tích 
xây dựng mới, tăng giảm so với năm trước); hạn chê 
ngăn ngừa tình hình xây dựng không phép, sai phép, 
phổi họp chặt chẽ với sở, ngành liên quan về xây 
dựng, nhà đất, khắc phục các hiện tượng nhũng nhiễu 
trong việc quản ỉý xây dựng nhà (cấp phép xây dựng, 
kiểm tra xây dựng), tư pháp, thanh tra xây dựng. 

4.4. Kết quả quản lý giao thông: phát triến hệ 
thống giao thông; tình hình chấp hành ỉuật pháp về 
trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, kết quả về 
giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. 

4.5. Kết quả công tác quản lý vệ sinh môi trường: 
công tác khắc phục, ngăn chặn ô Iihiễm môi trường, 
giải quyết vấn đề rác thải, nưởc thải và xâv dựng, 
phong trào xanh - sạch - đẹp, kết quả thực hiện 
chương trình thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 

5 

Công tác xây đung chính qưyền và thực hiện chế 
độ thông tin, báo cáo, thống kê 

5.1Ể Kết quả sắp xếp, tin.il giản bộ máy tổ chức và 
công tác qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng và quản lý đội 
ngũ cán bộ, công tác xây dựng chín]'), quyền. 

5.2. Kết quả thực hiện và hiệu quả công tác cải 
cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông 
tin vào công tác quản lý, thực hiện quản lý điều hành 
theo tiêu chuẩn chất luợne ĨSO ứng dụng công nghệ 
thông tin trong các qui trình công tác tại đơn vị và 
thực hiện đề án 30 của Chính phủ: 

- Phần mềm; 

- Các phần mềm quản lý chuyên môn của đơn vị. 

5.3. Tình hình và hiệu quả thực hiện qui chê dân 
chủ ở cơ sở. 

5.4. Ket quả quản lý sử dụng ngân sách địa 
phương, công tác quản lý tài sản công; kết quả thực 
hiện khoán quỹ lương và biên chế hành chinh, tăng 
thu nhập cho cán bộ, công chức so với năm trước. 

5.5. Tình hình thực hiện thông tin, báo cáo phục 
vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ỏ' địa 
phương và yêu cầu của Thảnh phố. 

100 
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5.6. Hoạt động thống kẻ, cập nhật tình hỉnh, sô 
liệu lạp thời theo qui định và theo yêu cầu chỉ đạo 
của Thành phố và ngành. 

5.7. Có kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, 
triển khai đầy đủ, kịp thời những mặt công tác trọng 
tâm, đột xuất theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân 
Thành, phố. 

5.8. Dự họp đầy đủ và đúng thành phần theo thư 
triệu tập của Úy ban nhản dân Thành phố. 

5.9. Kết auả thực hiện công tác phòng chống tham 
nhũng và thirc hành tiết kiêm, chống lãng phí. 

6 

Kết quả hoạt động của các ban Đảng phục vụ 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ọuận ủy, Huyện ủy 

6.1, Hoạt động của Văn phòng Quận, Huyện ủy, 

6.2. Hoạt động của Ban Tổ chức Quận, Huyện ủy. 

63. Hoạt động của Ban Tuyên giáo và Trang tâm 
Bồi dưỡng Chính trị của Quận, Huyện ủy. 

6.4 Hoạt động của ủv ban Kiểm tra Quận, Huyện 
ủy. 

6.5. Hoạt động: của Ban Dân vận Quận, Huyện ủy. 

100 
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Kết quả hoạt động của Măí trận Tổ quốc, các 
đoàn thế và công tác thi đua - khen thưởng 

7.1Ề Đảnh 2;iá hoạt động các phong trào của các 
đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp theo chức năng và nhiệm vụ được giao trong 
năm (kết quả phát triến đoàn viên, hội viên trone năm 
tăng giảm so với năm trước, đánh giá phân loại chât 
lượng các tô chức đoàn thế của quận - huyện), các 
phong trào cụ thế xây dựng, phát động trong năm. 

7.2. Có kế hoạch phát động và hưởng ứne thi đua 
thường xuyên theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân 
Thành phố tích cực tham gia hoạt động cụm, khôi thi 
đua; có sơ tổng kết đánh giá, bin]"! chọn thi đua - khen 
thưởng; phô biến gương điển hình kịp thời, tạo được 
phong trào thi đua liên tục, rộng, mạnh vả. thực hiện 
khen thưởng nhanh chóng, chính xác, kịp thời đúng 
thành, tích, đúng đối tượng theo quy định của Luật 
Thi đua, Khen thưởng. 
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Mâu số 05: Bảng tồng họp nhận xét của quận, huyện đôi với các sở, ban, 
ngành Thành phổ 

Số 
TT 

Tên sở - ban - ngàiiỉi, 
đoàn tlìế 

Nội đung công tác (xem 
ghi chú dưới bảng biếu) 

Tổng họp Số 
TT 

Tên sở - ban - ngàiiỉi, 
đoàn tlìế 

I lĩ ĨIĨ 

Tổng họp 

1 i . Sở Công Thương A B A 2A+1B 

2. Sở Nông nghiệp và PTNN B A c 1A+1B+1C 

3, Cục Thuế Thành phố B B A 2B+1A 

4. (Trên đây chỉ là ví dụ) 

J. 
t 1 
ỉ 

Ghi chủ; Nội dung công tác: 

Nội dung I. Công tác chỉ đạo, lãrửì đạo tố chức triển khai các chủ trương 
chính sách của Đảng, Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, 
lĩnh vực của từng sở, ban ngành. Thành phố đối với quận - huyện. 

Nội đung II. Sự phối hợp, hỗ trợ của từng sở, ban ngành Thành phố đối với 
quận - huvện. 

Nội dung IĨL Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡne; kiến thức nghiệp, nâng 
cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBCC cấp quận, huyện thuộc lĩnh vực 
hoạt động chuyên môn đổi với từng sở, ngành. 



'Mầu số 06: Bảng báo cáo chấm điểm thi đua của Sở, han, ngành Thành phô 

Số 
TT Nội dung 

Điểm 
chuẩn 
tối đa 

Điểm 
tự chấm 

1. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế 
hoạch do Thành ohố giao hoặc kế hoạch do sở, ban 
ngành xây dựng và đã đăng ký thi đua tại các cụm, 
khối thi đua 

100 

2. 

Kết quả công tác quản lý Nhà. nước theo ngành, lĩnh 
vực phục trách, công tác chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp, 
hướng dẫn, giúp đỡ các quận, huyện và các sở, ban 
ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc 
lĩnh vực sở, ban ngành uhụ trách. 

100 

3. 

Công tác tham mưu cho úy ban nhân dân Thành phố 
trong xây dựng các văn bản chỉ đạo của Uy ban nhản 
dân Thành phố liên quan đến lĩnh vực quản lý của sở, 
ban ngành kịp thời, đảm bảo chất lượna. 

100 

4ế 

Công tác nghiên cứu khoa học, đúc kết thực tiễn, xây 
dựng các chuyên đề, dự án hoặc đề án phục vụ xây 
đựng các chủ trương, các giải pháp lớn của 't hành phô 
thuộc lĩnh vực sở, ban ngành phụ trách hoặc phục vụ 
yêu cầu chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phổ. 

100 

5. 

Công tác xây dựng bộ máy tổ chức sở - ban - ngành 
và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo., hội Ììọpế 

5.1. Kết quả sắp xếp, tinh giản bộ máy tô chức và 
công tác qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, xâv dựng và quản lỷ đội 11« ũ công chức, 

5.2, Ket quả thực hiện và hiệu quả công tác cải cách 
thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông", 
ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, 
theo tiêu ehuấn chất lượng ISO trong các qui trình 
công tác và liên thông đến các đon vị có thực hiện ứng 
dụng công nghệ thông tin của sở, ngành, đơn vị. 

53. Tình hình và hiệu quả thực hiện qui chế dân 
chủ ở cơ sở. 

5.4. Ket quả quản lý sử dụng ngân sách, công tác 
quản lý tài sản công; kết quả thực hiện khoán quỹ 
lương và biên chê hành chính, tăng thu nhập cho cán 

100 
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bộ, công chức so với năm trước, sô biên chê cán bộ 
giảm trong năm so với biên chế cán bộ được giao. 

5.5. Tình hỉnh thực hiện thông tin, báo cáo phục vụ 
kịp thời cho yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Uy ban nhân 
dân Thành phố. 

5.6. Hoạt động thống kê, cập nhật tình hình, số liệu 
kịp thời theo qui định và theo yêu cầu chỉ đạo củ.a úy 
ban nhân dân Thành phô và ngành thống kê. 

5.7. Có kế hoạch, chương trình côn 12: tác cụ thế, 
tríến khai đầy đủ, ỉập thời những chi đạo tập trung của 
Úy ban nhân dân Thành phố, 

5.8. Dự họp đầy đủ và đúng thành phần theo thư 
triệu tập của Úy ban nhản dân Thành phố. 

6. 

Kết quả xây diing lực lượng chính tri, xây dựng 
Đảng bộ và các đoàn thế vững mạnh, trong sạch. 

~ Công tác giáo dục chính trị tư tưởns, 

- Công tác tố chức kiếm tra, 

- Công tác quản lý và phát triến đảng viên., đoàn 
viên, hội viên í có so sánh, với các năm trước). 

- Kết quả xây dựng Đảng bộ và các Đoàn thể vững 
mạnh, trong sạch (tăng, giảm so với năm trước). 

100 

Tổng cộng 600 
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Mầu số 07: Bảng chấm điểm của Sở, ban, ngành Thành phổ chẩm điểm 
r 

xêp hạng cho quận, huyện 

STT Tên quận, huyện Điểm 

1. Ọuận 1 Điểm tối đa không quá 100 

o 
/ Quận 2 Điểm tối đa không quá 100 

3. Quận 3 Điểm tối đa không quá 100 

4. 

Ghi chủ; 

Các sở, ban, ngành có hệ thống chuyên môn ở quận, huyện tiến hành thực 
hiện đánh giá chấm điểm xếp hạne thi đua đối với các phòng, ban chuyên môn 
thuộc quân, huyện và gửi về ủy ban nhân dân các quận, huyện và Sở Nội vụ 
(Ban Thi đua - Khen thưởng). 
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Mau sổ 08: Bảng báo cáo chấm điếm thi đua của Công ty, Tống Công ty 
thuộc Thành phố 

STT NỘI dung 
Điểm 

chuấn tối 
đa 

Điểm tự 
chấm 

1. 

Tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh 

- Đổi mới công tác tổ chức quản lý, sắp xếp lại 
doanh nghiệp (nếu có). 

- Tốc độ tăng trướng của đơn vị (qua số liệu về 
giá trị sản xuất, doanh thu, kim ngạch xuất nhập 
khấu,...) so với kế hoạch và so với năm trước, 

- Đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ 
mới (tống vốn đầu tư so kế hoạch, so năm trước). 

110 
Nội dung này 

lính điểm 
thưởng theo 
mức độ hoàn 

thành kế 
hoạch 

Nếu vượt 
kế hoạch 

điếm tối đa 
là 110 
điểm 

2. 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch 
và so VÓI năm trước 

- Nộp ngân sách, thuế. 

- Tổng lợi nhuận. 

- Lợi nhuận trên vốn. 

110 
Nội dung này 

tính điểm 
tbưởne theo 
mực độ hoàn 

thành kế 
hoạch 

Neu vượt 
kế hoạch 

điếm tối đa 
lả 110 
điểm 

3 ,  

Công tác xây dựng đội ngũ, đào tạo CBCNV phục 
vụ sự nghiệp phát triến của đơn vị, ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và bảo vệ 
môi trường. Xây dựng phong trào phát huy sánạ 
kiên kỹ thuật, cải tiến phươne pháp phục vụ, bảo 
đảm an toàn, phòng chống cháy nô, bảo vệ môi 
sinh môi trường. 

100 

4. 

Chăm lo cho người lao động: Thu nhập bình quân 
của người lao động so với năm trước, thực hiện tốt 
Luật Lao động, tham gia các hoạt động từ thiện xã 
hội do Thành phố, địa phương và ngành phát động. 

100 

5. 

Công tác thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, 
thống kê các tiêu chuấn 

5ếl. Ket quả công tác qui hoạch, đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ, xây dựng và quản ỉý đội ngũ cán bộ. 

5.2. Tình hĩnh và hiệu quả thực hiện qui chế dân 
chủ ở cơ sở. 

5.3. Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công, 

100 
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thực hiện quỹ tiên lương và tăng giảm thu nhập cán 
bộ, công nhân viên so với năm trước. 

5.4. Tình hình thực hiện thông tin. báo cáo phục 
: vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các 
đơn vị và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố. 

5.5. Hoạt động thống kê, cập nhật tình hình, số 
liệu kịp thòi theo qui định và theo yêu câu của các 
cơ quan quản ỉý nhà nước liên quan. 

5Ệ6. Có kế hoạch, chươns trình công tác cụ thế, 
triến khai đầy đủ, kịp thòi những chỉ đạo tập trung 
của Uy ban nhân dân Thành phố. 

5.7. Dự họp đầy đủ và đúng thành, phần theo thư 
triệu tập của Úy ban nhân dân Thành phố. 

6, 

Kêt quả hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và 
các đoàn thể và xây dựng lực lượng chính trị, ở đơn 
vị và tích cực hưởns ứng các phong trào thi đua 
yêu nước do Thành phô phát động. 

100 

7. 

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường (đôi 
với các đơn vị sản xuất, kinh doanh có liên quan 
đến vệ sinh, an toàn thực plìấrn sẽ có thêm tiêu 
ciuiân này đế thưc hiện chấm điêm, xếp hạng). 

100 

Tông điếm 720 
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Mẩu số 09: Bảng báo cáo chẩm điểm thi đua của các Ban Đảng thuộc 
Thành ủy 

SỐ 
TT Nội dung 

Điểm 
cliuẩn toi 

đa 

Điếm tự 
chấm 

1. 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chương 
trình, kế hoạch được Thành ủy giao (có đánh giá, so 
sánh với năm trước ). 

100 

2. 

Đánh giá tình hình thực hiện công tác tham mưu cho 
Thành ủy trong công tác chỉ đạo, điểu hành và lĩnh 
vực công tác trọng tâm có liên quan đến hoạt động 
của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

100 

3, 

Kêt quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối 
hợp với các Ban Đảng của Quận, Huyện ủy, Đảng ủy 
cấp trên cơ sở, Đảng ủy Khối trong việc thực hiện các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính 
sách của Nhà nước và đối mói phương thức hoạt động 
đế đạt hiệu quả. thiết thực và nhanh chóng đi vào thực 
tiễn đời sống xã hội. 

100 

4. 

Công tác nghiên cứu khoa học, đúc kểt thực tiễn, x.ây 
dụng các chuyên đề, dự án hoặc đê án phục vụ xây 
dựng các chủ trương, các giải pháp 1ÓT1 của Thành 
phố thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách hoặc phục vụ yêu 
cầu chỉ đạo của úy ban nhân dân Thành phố. 

100 

5. 

Công tác xây dựng bộ máv tổ chức đơn vị và thực 
hiện chế độ thông tin, báo cáo, hội họp, gom các 
tiêu chuẩn sau: 

5.1. Kết quả sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức và 
công tác qui hoạch, đào tạo bồi đưỡnạ cán bộ, công 
chức, xây dựng và quản lý đội ngũ công chức. 

5.2. Kết quả thực hiện và hiệu quả công tác cải 
cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên 
thông", ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 
quản lý, theo tiêu chuấn chất lượng ISO trong các qui 
trình công tác và liên thông đến các tập thế có thực 
hiện ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị. 

53. Tình hình và hiệu quả thực hiện qui chế dân 
chủ ở cơ sở. 

100 

! 

í 
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" 5.4. Kết quả quản lý sử dụng ngân sách, công tác 
quản lý tài sản công; kết quà thực hiện khoán quỹ 
lương và biên chế hành chính, tăng thu nhập cho cán 
bộ, công chức so với năm trước, số biên chế cán bộ 
giảm trong năm so với biên chế cán bộ được giao, 

5.5. Tình hình thực hiện thông tin, báo cáo phục 
vụ kịp thời cho yêu cầu lãnh đạo, chi đạo của Uy ban 
nhân dân Thành phố. 

5Ề6Ễ Hoạt động thống kê. cập nhật tình hình, số 
liệu kịp thời theo qui định và theo yêu cầu chỉ đạo của 
ủy ban nhân dân Thành phố và ngành thống kê. 

5.7. Có kế hoạch, chương trình công tác cụ thế, 
triển khai đầy đủ, kịp thòi những chỉ đạo tập trung 
của úv ban nhân dân Thành phố. 

5.8. Dự họp đầy đủ và đúng thành phần theo thư 
triệu tập của ủy ban nhân dân Thành phố. 

6, 

Kết quả xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng 
Đảng bộ và các đoàn thế vữttg mạnh, trong sạch 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 

- Công tác tố chức kiếm tra. 

- Công tác quản lý và phát triển đảng viên, đoàn 
viên, hội viên (có so sánh với các năm trước). 

- Ket quả xây dựng Đảng bộ và các Đoàn thể 
vững mạnh, trong sạch (tăng, giảm so với năm trước). 

100 

np Ả • X Tông diêm 600 
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Mấu số 10: Bảng báo cáo chẩm điểm thi, đua của các Đăng ủy Khối, 
r 

Đảng ủy câp trên cơ sở thuộc Thành ủy 

Số 
TT Nội dung 

Điểm chuẩn 
tối đa 

Điểm tư 
r 

châm 

lẵ 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong phối hợp 
với chính quyền cùng cấp đế lãnh đạo, chỉ đạo và tố 
chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Nhả nước theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao (có so sánh với năm trước). 

100 

2. 

Đánh giá tinh hình thực hiện công tác xây dựng Đảng 
về tố chức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng 
cao nhận thức cho Đảng vièn, công nhân, người lao 
động và tích cực đối mới phương thức hoại động, đế 
xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trong sạch và các Đoàn 
thể xuất sắc. 

100 

3. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triến Đảng viên 
mói, thực hiện phân loại, đánh giá các tổ chức cơ sở 
Đảng và Đảng viên (tăns, giảm so vói năm trước) đế 
xây dựng Đảns bộ ngày càng vững mạnh, trong sạch. 

100 

4. 

Công tác nghiên cứu khoa học, đúc kểt thực tiễn, xây 
dựng các cbuvên đề, dự án hoặc đề án phục vụ xây 
dựng các chủ trương, các giải pháp 1ÓT1 của Thành phố 
thuộc lĩnh vục đon vị phụ trách hoặc phục vụ yêu cầu 
chỉ đạo của úy ban nhân dân Thành phố. 

100 

5. 

Công tác xây dựng bộ máy tổ chức đơn vị và thực 
hiện chế độ thông tin, báo cáo, hội họp, gồm. các tiêu 
chuẩn sau: 

5.1. Kết quả sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức và 
cône; tác qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng cản bộ, công 
chức, xây dựng và quản lý đội ngũ công chức. 

5.2. Ket quả thực hiện và hiệu quả công tác cải 
cách thủ tục hành chính theo mô hình 1 cửa liên thông, 
ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, 
theo tiêu chuẩn chất lượng ISO trong các qui trình 
công tác và liên thông đến các tập thể có thực hiện ứng 
dụng công nghệ thông tin của đơn vị. 

5.3. Tình hình và hiệu quả thực hiện qui chế dân 
chủ ở cơ sở, 

100 
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5.4./Kết: quả' quản lý sử dụng ngân sách, công tác 
quản lý tài sản công; kết quả thực hiện khoán quỹ 
lương và biên chế hành chính, íărầg thu nhập cho cán 
bộ, công chức so vói năm trước, số biên chế cán bộ 
giảm trong năm so với biên chế cán bộ được gi.aoẵ 

5.5. Tĩnh hình thực hiện thông tin, báo cáo phục vụ 
kịp thời cho yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của úy ban nhân 
dân Thành phố, 

5.6. Hoạt động thong kê, cập nhật tình hình, số liệu 
kĨD thời theo qui định và theo yêu cầu chỉ đạo của úy 
ban nhân dân Thành phố và ngành thống kê, 

5.7» Có kế hoạch, chương trinh công tác cụ thê, 
triển khai đầy đủ, kịp thời .những chỉ đạo tập trung của 
ủy ban nhân dân Thành phố. 

5.8. Dự họp đầy đủ và đúng thành phần theo thư 
triệu tập của ủy ban nhân dân Thành phô. 

6. 

Kết qaả xây dựng lực Iirọiig chính írị, xây dựng 
Đảỉìg bộ và các đoàn thế vững mạnh, trong sạch 

- Cõng tác giáo dục chính. trị tư tưởng. 

- Công tác tổ chức kiếm tra, 

- Công tác quản lv và phát triến đảng viên, đoàn 
viên, hội viên (có so sánh với các năm trước). 

- Kết quả xây dựng Đảng bộ và các Đoàn thể vững 
mạnh, trong sạch (tăng, ẹi.ảm so vói năm trước). 

100 

Tống điếm 600 
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Mẩu số 11: Bảng báo cáo chấm điếm thỉ đua của úv ban Mặt trận tố 
quốc và các đoàn thê 

STT Nội dung 
•Điểm 
chuẩn 

„ 

Điếm tự 
chấm 

1. 

, 
Đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng khôi 
Đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các đoàn thẻ, hội viên 
tham gia vào các hoạt động của các đoàn thế, tố chức 
chính trị - xã hội và các hội nghề nghiệp, đóng vai trò 
tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố 
và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tể - xã hội cùa Thành 
phố hàng năm. 

100 

Zắ 

Thực hiện đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận 
Tố quốc, các đoàn thế, các tố chức chính trị - xã hội, các 
hội nghề nghiệp để hoạt động đúne luật, từng bước phát 
triển về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của 
Úy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế, các tổ chức 
chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp trên địa bàn. 

iOO 

3. 

Ket quả phát triến đoàn viên, hội viên mói và kết quả 
đánh giá, phân loại của úy ban Mặt trận Tố quốc Việt 
Nam và các đoàn thế, các tố chức chính trị - xã hội, các 
Hội nghề nghiệp cấp trên đối với đơn vị mình trong năm 
qua. 

100 

4. 

Công tác nghiên cứu khoa học, đúc kết thực tiễn, xây 
dựng các chuyên đề, dự án hoặc đề án phục vụ xây dựng 
các chu trương, các giải pháp lớn của Thành phổ thuộc 
lĩnh vực đơn vị phụ trách hoặc phục vụ yêu cầu chỉ đạo 
của Uy ban nhân dân Thành phố. 

100 

5. 

Công tác xây dựng bộ máy tố chức tlon vị và thực 
hiện chế độ thông tia, báo cáo, hội họp 

5.1. Ket quả sắp xếp, tinh giản bộ máy tố chức và 
công tác qui hoạch, đào tạo bồi đương cán bộ, công 
chức, xây dựng và quản lý đội ngũ công chức. 

5.2. Kêt quả thực hiện và hiệu quả công tác cải cách 
thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông", 
ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, theo 
tiêu chiiân chất lượng ĨSO trong các qui trình công tác 
và liên thông đến các tập thể có thực hiện ứng dụng 
công nghệ thông tin của đơn vị. 

100 
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5.3. Tình hình vàđiiệu quả"thực hiện qui chê dân chủ 
ở cơ sở. 

5.4. Kết quả quản lý sử dụng ngân sách, công tảc 
quản lý tài sản công; kết quả thực hiện khoán quỹ lương 
và biên chế hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công 
chức so với năm trước, số biên chế cán bộ giảm trong 
năm so với biên chế cán bộ được giao. 

5.5. Tình hình thực hiện thông tin, báo cáo phục vụ 
kịp thòi cho yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của úy ban nhân 
dân Thanh phổ. 

5.6. Hoạt động thống kê, cập nhật tình hình, số liệu 
kịp thòi theo qui định và theo yêu cầu chỉ đạo của Uy 
ban nhân dân Thành phô và ngành thống kê. 

5.7. Có kể hoạch, chương trình cône tác cụ thế, triển. 
khai đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo tập trung của úy 
ban nhân dân Thành phố, 

, , 
5.8. Dự họp đây đủ và đúng thành phân theo thư 

triệu tập của Úy ban nhàn dân Thành phố. 

6, 

Kết quả xây đựng lực lượng chính trị, xây dựng 
Đảng bộ và các đoàn thế vững mạnh, trogn sạch 

- Công tác giáo dục chinh trị tư tưởng. 

- Công tác tố chức kiếm tra. 

- Công tác quản lý và phát triển đảng viên, đoàn 
viên, hội viên (có so sánh vói các năm trước). 

- Ket quả xây đựng Đảng bộ và các Đoàn thế vững 
mạnh, trong sạch (tănạ, giảm so với năm trước). 

100 

*> *? 
Tông ĩiiêm cS 600 
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Mau số 12: Bảng báo cáo chấm ãỉêm của các' Tô chức chính trị - xã hội 
và các Hội Nghê nghiệp 

SỐ TT Nội dung 
Điềm 
chuẩn 

Điểiĩĩ tụ* 
chấm 

lắ 

Đánh giá kết quả về xây dựng các tố chức chính trị - xã 
hội trong phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng 
hoạt động (so với năm trước) đế đóng góp tích cực vào 
sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố. 

100 

o 

Ket quả thực hiện đối mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức chính trị - xã hội và các hội nghề nghiệp đế 
tố chức, xây dựng được các phong trào thi đua của các 
tổ chức, các hội txong thực hiện công cuộc đối mới của 
Đảng. 

100 

3. Kết quả phát tri en phát triển hội viên mới và đánh giá, 
phân loại tố chức, các hội trong năm. 

100 

4. 

Nêu các giải pháp, chương trình, đúc kết các thực tiễn 
đã thực hiện đế nâng cao chất lượng, đưa hoạt độĩig 
của các tố chức chính trị xã hội và các Hội nghề nghiệp 
đi vào nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực. 

100 

5. 

Công tác xây dựng bộ máy tổ chức đơn vị và thực 
hiện chế độ thông tin, báo cáo, hội lì ọp 

5.1. Ket quả sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức và 
công tác qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, xây dựng và quản lý đội ngũ công chức. 

5.2. Kết quả thực hiện và hiệu quả công tác cải 
cách thủ tục hành, chính theo mô hình "một cửa liên 
thông", ứng dụng công nghệ thông tin vào công tảc 
quản lv, theo tiêu ehuấn chất lượng ỈSO trong các qui 
trinh cône tác và liên thông đến các tập thế có thực 
hiện ứng dụng công nghệ thông tin của đon vị, 

5.3. Tình hìnỉi và hiệu quả thực hiện qui chế dân 
chủ ở cơ' sở. 

5.4. Kết quả quản lý sử dụng ngân sách, công tác 
quản lý tài sản công; kết quả thực hiện khoán quỳ 
lương và biên chế hành chính, tăng thu nhập cho cán 
bộ, công chức so với năm trước, số biên chế cán bộ 
giảm trong năm so với biên chế cán bộ được giao. 

100 
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5.5. Tình hình thực hiện thông tin, báo cáo phục vụ 
kip thời cho yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của. ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

5.6. Hoạt động thống kê, cập nhật tinh hình, sổ liệu 
kịp thời theo qui định và theo yêu cầu chỉ đạo cua úy 
ban nhân dân Thành phố và ngành thống kê. 

5.7. Có kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, 
triên khai đầy đủ, kịp thời những chí đạo tập trung của 
Uy ban nhân dân Thành phố. 

5.8. Dự họp đầy đủ và đúng thành phần theo thư 
triệu tập của úv ban nhân dân Thảnh phố. 

6, 

Kết quả xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng 
Đảng bộ và các đoàn thế vững mạnh trong sạch 

- Công tác giáo dục chính trị tư tương. 

- Công tác tố chức kiếm tra. 

- Công tác quản lý và phát triến đảng viên, đoàn 
viên, hội viên (có so sánh với các năm trước). 

- Kết quả xây dựng Đảng bộ và các Đoàn thể vững 
mạnh, trong sạch (tăng, giảm so vói năm. trước). 

100 

rg-1 A .£»-» Ằ Tong điêm 600 
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Mau số 13: Báo cảo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của 
Thủ tường Chính phủ, Cờ thi đua của Chỉnh phủ; Cở thỉ đua và Bằng khen cấp Bộ, 
ban, ngành, đoàn thế Trung ương; tỉnh, Thành phổ trực thuộc Trung ương; Tập thể 
Lao động xuất sắc (Đơn vị Ọuỵếí thắng); Giẩv khen đổi với tập thể có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác. (Theo quy định tại mẫu số Oi ban hành kèm 
theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ) 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ ĐÈ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
^ ĐỀ NGHỊ KHEN ......} 

(Mầu báo cáo này áp dụng đối với tập thê) 

^ Tên tập thể đề nghị ^ 
(Ghi đầy đủ bằna chữ in thường, không viết tắt) 

I. Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm. í ình hình: 

- Địa điếm tra sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trans tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ 
cấu tố chức, cơ sở vật chất), các tố chức đảng, đoàn thế3 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao, 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Báo cáo thảnh tích cãn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan 
(đan vị) và đối tượng, tiêu chuân khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen 
thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 cùa Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ 
tiêu (nhiệm vạ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm 
trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đối mới công tác quản lý, cải 
cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên 
cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã 
hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phưong và cả nước4. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi 
đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác, 

3. Việc thực hiện chủ trương, chinh sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước3. 
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4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6. : 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐỮỢC KHEN THƯỞNG7 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu 
thi đua 

Số, ngày,, tháng, năm của quyết định công nhận danh 
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyêt định 

2. Hỉnh thức khen thưởng: 

Năm Hình thức 
khen thưởng 

Số, ngày, tháng, nấm của quyết định kheo thương; CO' 

quan ban hành quyết định 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
TRựC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC (Kỷ, đóng dấu) 

NHẬN 
(Kỷ, đỏng đẩu) 

1 Báo cáo thanh tích 25 năm trước thòi điểm đề nghị đối với Huân chương Sao 
vàng, 10 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối vói Huân chương 
Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tố quốc, 05 năm đối với 
Huân chương Lao động,. Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen 
của Thủ tướng Chính ohu; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua 
cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối vói Tập thể lao động xuất sắc và Bằng 
khen cấp Bộ, cấp tình. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố 
định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có. vay ngân hàng ...). 
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chíĩih trị của đon vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 
năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ: 
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- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh, cắc tiêu ehí: Giá 
trị tông sản lượng, doanh thu, lợi nliuậĩì, tỷ suât lợi nhuận,, .nộp nsân sách, dầu tư 
tái sản xuât, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa 
học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với neười 
lao động ... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi 
trường, an toàn vệ sinh ỉao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội 
dung xác nhận của cơ quan nhà. nước có thấm quyền). 

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh., 
hạnh kiếm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị 
Xã, Thành phố thuộc tỉnh), cẩp tỉnh (Thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, 
sô giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,... 

- Đối với bệnh viện; Lập bảng thống kê so sánh, các tiêu chí: Tổng số người 
khám, chữa bệnh; tống số người được điều trị nội, ngoại trú; tống số giường bệnh 
đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnỉi, chữa bệnh, miễn phí, sổ đề 
tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, ấD dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh 
tế, xã hội, ...). 
3 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước; chăm ỉo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện ... 
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn tỉiể: Nêu vai trò, kết quả hoại động và xếp loại 
của tố chức đảng, đoàn thế. 

' Nêu các danh hiệu thi đua, các hình tầức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, 
Bộ, ban, ngành, đoàn thế Trung ương, tỉnh, Thành phế trực thuộc Trung ương 
tặng hoặc phong tặng (ghi rõ sô quyết định, ngày, tháng, năm ký quyêt định). 
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Mẩu số 14: Báo cấo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiên sỹ thỉ đua, Băng khen 
cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, Thành phô trực thuộc Trung 
ươỉĩg và Giấy khen đổi với câ nhản cỏ thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác. 
(Theo quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP 
của Chinh phủ) 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
©ƠN VỊ ĐỀ NGHỊ * Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

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

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
_ ĐỀ NGHỊ TẶNG ẽ;.....2 

(Mau báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. Sơ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sình ngày, tháng, năm: Giói tính: 

- Quê quán3: 

- Trú quán: 

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

- Trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 

ĩĩ. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ đưọc giao hoặc đám nhận: 

2. Thành tích đạt được của cá nhân4: 

m. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiện 
thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết đinh công nhận danh 
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết đỉnh 
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2. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức 
khen íhưỏìig 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; CO' 
quan ban hành quyết đình 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
NHẬN, ĐÈ NGHỊ (Kỷ, ghi rõ họ và tên) 

(Ký. đóng dấn) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẮP TRÊN TRỰ C TIẾP XÁC NHẬN 
(Kỷ, đóng dâu) 

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, 
Huân chương Quân cône, 05 đổi với Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc; 05 năm dổi với Bằng khen của Thủ tướng Chính phu. 06 năm đối với danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 
02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và 
Giấy khen. 
2 Ghi rõ hình thức đề nsbị khen thưởng. 
J Đơn vị hành chinh: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, Thành phô thuộc tỉnh): 
tỉnh (Thành phố trực thuộc Trang ươne). 
4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được 
về năng suất, chất lượnu. hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công 
tác trong việc đổi mới CÔĨ12 tác quản ỉv, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên 
cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc 
thực hiện chủ trương, đường ỉối của Đảng, chính sách và pháp lu ạt của Nhà nước; công 
tác bồi dưỡng, học tậu nâng cao trinh độ chuyên môn, pliẩm chất đạo đức; chăm lo đòi 
sông cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trone công tác xây dựng Đảng và các đoàn 
thế; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện ...). 
- Đối với cán bộ làm công tác quản ỉý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ 
trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, 
doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện 
chính sách bảo hiểm đối với người lao động .., việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 
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nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phâm (có 
trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thấm quyền). 
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh 
kiểm và két quả học tập; số học sinh giỏi cấp trướng, cấp huyện (quận, thị xã, Thành 
phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (Thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi 
các cấp; số đề tài nghiên cứu,. ệ, 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa 
bệnh; tổne số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; 
số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, 
các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị ỉàrn lợi về kinh tế, xã hội, ...). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và 
các chương trình công tác của Trang ương hội, đoàn thể giao. 
- Đối với các cơ quan quản ỉý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong 
quản lý nhà. nước, ứiực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo 
trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương ,.. 
3 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể 
Trang ương, Íỉíứi, Thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số 
quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
- Ghi rõ số quvếí định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điếm đề 
nghị đối với Huân chương Lao động hạng; Ba, 05 năm đổi với Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ v.v... 
- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc": 
+ Ghi rõ số quyết định, ngàv, thánc. năm, ký quvết định của 02 lần liên tục được tặng 
danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. ngành, tỉnh. Thành phố thuộc Truns ương" và 06 
lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sỏ'" trước thòi điểm đề nghị; 
+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác 
hoặc dề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý 
kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, 
tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 
- Đổi với báo cáo đề nghị phong tặng đanh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tinh, 
Thành phổ thuộc Trung ương" ghi rõ thời gian 03 ỉần liên tục được tặng danh hiệu 
"Chị en sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thấm 
quyên, công nhận. 

32 



Mau số 15: Báo cáo thành tích đề nghị tặng (hoặc truy tặng) Huân chương cho 
cá nhân có quá trình công hiển trong các to chức, cơ quan và đoàn thể. (Theo 
quy định tại mâu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của 
Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Độc ỉập - Tợ đo - Hạnh phúc 

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

^ BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG 1 

I. Sơ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chừ in thườiig, không viết tắt): 

Bí danh2: Nam, nữ: 

- Ngày, thang, nám sinh: 

- Quê quán3: 

- Nơi thường tĩú: 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần): 

- Chức vụ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vụ cao nhất đã đảm nhận): 

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác: 

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể): 

- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần): 

II. TÓM TẲT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thòi eian giữ từng 
chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đảnh giá tóm tắt 
thành tích quá trình công tác4. 

Từ, tháng, năm 
đen tháng, 11 ăm 

Chức vụ (đổBg, 
chính quyền, 

đoàn thể) 

Đon vi công tác Số năm, tháng giữ 
chức vụ 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 

1 Danh hiệu thi đua: 

Năm l)apẺh hiệu Số, ngày, tháng, năm của quyết đinh công nhắn danh 
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r 

' hỉêu thi đua; cơ'quan ban hành quyêt định 

2. Hình thức khen thường: 

Năm Hình thức 
khen thưỏng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thuô'ĩig.ẳ cơ 
quan ban hành quyết định 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN Vị QUẢN NGƯỜI BÁO CÁO8 

LÝ CÁN Bộ XÁC NHẬN7 (Kỷ, ghi rõ họ và tên) 
(Kỷ, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ CẤP TRÊN TRựC TĨÉP XÁC NHẬN 
• « a 

(Kỷ, đóng dấu) 

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưỏìis. 
2 Trường họp có nhiêu bí danh thỉ CỈ1Ỉ ghi bí danh thường dùng. 
3 Đơn vị hành chinh: Xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh), 
tỉnh (Thành phố trực thuộc Trung ương) theo địa danh mới. 
4 Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức 
vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thường. Đối với trường hợp đã nghỉ 
hưu (hoặc tò trân) chưa được khen thưởng thì báo cáo quá trình cồng tác đên khi nghỉ 
hưu (hoặc từ trân). 
3 Nêu các hình thức khen thưởng (tò Bằng khen trở lên) đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, 
ban. ngành, đoàn, thể Trung ương, tỉnh, Thành phố trực thuộc Trang ương tặng hoặc 
phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, thảng, năm ký quyết định). 
6 Ghi rõ hỉnh thức kỷ luật từ cảnh cáo trở ỉên từ khi công tác đến khi đề nghị khen 
thưởng (nếu có). 
7 Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại nơi. cư trú. 
Đối với cán bộ thuộc tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quản ỉý do Ban tổ chức 
tỉnh ủy hoặc thành ủy xác nhận. 

34 



Mầu số 16: Bảo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng 
cho tập thế có thành tích đặc biệt xuất sắc ừ ong công tác. (Theo quy định tại 
mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ) 

ĐƠN VỊ CẮP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐON VỊ ĐỀ NGHỊ 4 Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

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

BẢO CÁO THÀNH TÍCH ^ 
ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG.......2 

Tên tập thể đề nghị ^ ^ 
(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH « 0  y 
1. Đặc điếm., tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thảnh lập và phát trièn; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ 
sỏ' vật châí kỹ thuật, cơ câu tô chức bộ máy, tô chức đảng, đoản thê); những thuận 
lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ3. 

2. Chức năng nhiệm vụ được giao: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II..THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Nêu rõ những thành, tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo (về năng 
suất, chất lượng, hiệu quả hoặc ỉập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu, giữ gìn a'ấi ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ... .)4, 

2. Các giải pháp, biện pháp đế đạt thành tích xuất sằc trong lao động, công tác, 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu5. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước6, 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoản thể7: 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG8 

1 • Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu 
thi đua 

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

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyêt định 
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2. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức 
khen thưởng 

Số, ngày, tháng, lìăỉti của quyết định khen thưởng; cơ 
quan ban hành quyết định 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
TRÊN TRỰC TIÉP NHẬN XÉT, (Ký tên, đóng dấu) ' 

XÁC NHẬN 
(Kỷ, đóng dấu) 

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trừ báo cáo thành tích đặc biệt 
xuất sắc, đột xuất hoặc thành tích, đặc biệt khác ). 
2 Ghi danh hiệu đề nghị (Anh hùng Lao độne, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân). 
3 Đối với Đơn vị sản xuất kinh doanh nêu rõ tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định., 
lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng .. 
4 Nêu rõ nội dung thành tích đạt được theo quy định tại Khoan 2 Điều 43 (đối với đanh 
hiệu Anh hùng lực ỉượng vũ trang nhân dân); Khoản 2, Điều 44 (đối với Anh hùng Lao 
động) của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ). 
Thống kê việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ CO' bản trong 10 năm gần đây (có so 
sánh với các năm trước); ví dụ: 
- Các tiêu chí cơ bản đối với trường học: Tổng số học sinh, chất lượne và kết quả học 
tập; có bảng thống kê so sánh, về hạnh kiểm, số học sinh dỏi cấp quận (huyện, thị xã), 
tỉnh (Thành phổ), quốc gia; số giáo viên giỏi cấp quận (huyện, thị xã), tỉnh (Thành phố), 
quốc gia.; số đề tài, sáng kiến cải tiến công tác giảng dạy ... 
- Đối với bệnh viện: Có bảng thống kê so sánh về tổng số người khám, chữa bệnh; tổng 
số điều trị nội, ngoại trú; tồng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám 
miễn phí; chất lượng; khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cửu khoa học, số sáng kiến áp 
dụng khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh .... 
- Đối vói đơn vị sản xuất kinh doanh: Có bảng thống kê để so sánh về tổng sản lượng, 
doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập 
bình quân, số sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả 
kinh tế; phúc lợi xã hội; việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động ... 
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 nlìà 
nước cỏ thẳm quyển). 
5 Nêu các biện pháp để đạt thành tích dẫn đầu trong đỗi mới công tác quản ỉý nhà nước, 
cải cách hành chính, sáng kiến, kinh nghiệm, nehiên cứu khoa học .,, mang lại hiệu quả 
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cao về kinh tể, xã ỉiội đối với Bộ, ngành, địa -phương được nhân dân và cấp .ẹó.thấm 
quyền công nhận. 
6 Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
chăm lo đời sổng cárì bộ. công nhân viên chức; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 
phòng chống cháy, nổ; các hoạt động xã hội, từ thiện ... 
7 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò- kết quả hoạt động và xếữ íoạí của tổ 
chức đảng, đoàn thể. 
8 Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen, danh hiệu thi đua) đã được Đảng, Nhà 
nước, Bộ, ban, neành, đoàn thể Trang ưoiìg, tỉnh. Thành phố trực thuộc Trung ương 
tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ký quyet: định). 
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Mấu số 17: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Ánh 
hùng cho cá nhãn cỏ thành tích đặc biệt xuất sẳc trong công tác, (Theo quy địrứi 
tại mẫu số 05 Nghị định số 39/2012/NĐ--CP của Chính phủ) 

VỊ CẨP TREN CỘNG HÓA XẨ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VI ĐÈ NGHI Đôe lầp - Tư do - Hanh phúc •  •  »  •  £  *  * J L  

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

CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG) DANH HIỆU ANH HÙNG,,....,2 

Họ tên, chức vụ và đơn vị. công tác của cá nhân đề nghị khen 
(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. Sơ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Sơ lược ỉý lịch: 

- Ngày, tháng, năm S]ềiih : Giói tính: 

- Quê quán3: 

- Nơi thường trú: 

- Chức vụ, đơn vị CÔD£!, tác (hoặc trước khi hy sinh, từ trần): 

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác: 

- Trinh độ chuvẻn môn, nghiệp vụ: 

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính lliức (hoặc ngày tham gia đoàn thế): 

- Ngày, tháng, năm hv sinh (hoặc từ trần): 

2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao 

nẵ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Những thành tích đặc biệt xuất sắc txong lao động sáng tạo, công tác (chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội .. .)4' 

2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu5, 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước6. 

ĨIL CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG8 

1. Danh hiêu thi đua: 

Năm Danh hiệu ÌSỐ, ngày, tháng, năm của quyêt định côtĩg nhận đanh 
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•"...thỉ đua : hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyêt định 

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thúc 
khen thưởng 

Số, ngàv, tháng, năm của quyết định khen thirỏìig; CO' 
quan ban hành quyết định 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NGƯỜI BÁO CÁO8 

NHẢN (Kỷ, ghi rỗ họ và tên) 
(Kỷ tên, đóng dâu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRựC TIẾP XÁC NHẬN 
(Kỷ tên, đóng dâu) 

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trù: trường hợp đặc biệt, đột xuất). 
2 Ghi rõ danh hiệu đề nehị Nhà nước phong tặng (Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân). 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh); 
tỉnh (Thành phố thuộc Trung ương) theo địa danh mới. 
4 Nêu rõ nội dung thành tích đạt được theo quy định tại Ki}oan 1 Điều 43 hoặc Khoản 1 
Điều 44 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 
Đối với lãnh đạo đơn vị cần nêu tóm tắt thành tích của đơn vị; lập bảng thống kê các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong 10 năm gần đây (cỏ so sánh với các năm trước nhằm làm rõ 
vai trò của cá nỉìâĩi đối với tập thể), vai trò cá nhân trong việc tham gia xây dựng tổ 
chức đảng, đoàn thể (kết quả hoạt động của tố chức đảng, đoàn thể); nếu là đơn vị sản 
xuất, kinh doanh 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 thấm quyền). 
3 Nêu các biện pháp để đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong đổi mới công tác 
quản ỉý nhà nước, cải cách hành chính, sảng kiến, các giải ữháp, kinh nghiệm, nghiên 
cứu khoa học, mang ỉại hiệu quả kinh tế, xã hội (trong ehÌLẻn đấu, phục vụ chiến đấu ...) 
có ý nghĩa chính trị, xã hội đối với Bộ, ngành, địa phương, được quần chúng nêu gương 
học tập và cấp có thấm quyền công nhận. 
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6 Gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và các quy định nơi cư trú, phẩm chất đạo đức. tác phong, xây dựng 
gia đình văn hóa; tham gia các phong trào thi đua; thực hiện phòng, chống tham nhũng, 
ỉãng phí và các hoạt động xã hội, từ thiện ... 
7 Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen, danh hiệu thi đua) đã được Đảng, Nhà 
nước, Bộ, ba.il, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh. Thành phố trực thuộc Trung ương 
tặne hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
8 Đối với cá nhân đã hy sinh (từ trần): Ghi rõ họ, tên, chức vụ người viết báo cảo. 
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Mầu số 18: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thế Trung ương; tỉnh, 
Thành phổ trực thuộc Trung ương; Giấy khen (cho tập thể, cá nhân cỏ thành tích 
xuất sắc đột xuất). (Theo quy định tại mẫ.u số 06 ban hành kèm theo Nghị định sô 
39/2012/NĐ-CP của Chính phủ) 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ ĐÈ NGHỊ ễ Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Tỉnh (Thànhphổ), ngàv .... tháng ... năm 

^ BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) 1 

(về thành tích xuất sắc đột xuất trong 

Tên đon vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng 
(Ghi rõ đầy đu bằng chừ in thường, không viết tắt) 

I. Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH © s y 

- Đối với đơn vị ghi sơ ỉược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công 
chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ đưọc giao, 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; 
Hơi thường trá; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác ... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chong tội phạm; phòng, chống bão lụt; 
phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của 
nhân dân ...). 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẨP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ3 

TRÊN TRỰC TIÉP NHẶN XÉT, (Kỷ tên, đóng dấu) 
XÁC NHẬN2 ' 
(Kỷ, đóng dấu) 

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 
Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên yà. có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
Đối với cá nhân; Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
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Mầu số 19: Bảo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo 
chuyên đê (cho tập thế, cá nhân). (Theo quy định tại mẫu số 07 ban hành kèm 
theo Nghị định sổ 3 9/2012/NĐ-CP của Chính phủ) " 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VI ĐÈ NGHI Đõe lâp - Tư do - Hanh phúc »  ®  s  e  8 .  0  «  1  

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

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG ..........1 

« * 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vọ, đơn vị đề nghị khen thưởng 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. THÔNG TĨN CHUNG 
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax: địa chỉ trang tin điện tử; 
cơ cẩu tố chức, tống số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ 
được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, nãm sinh; quê quán; 
nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đon vị công tác ... 

H. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
Báo cáo thành tích phải càn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng 
suất, chất lượng, hiệu quả ... đã được đăng ký trone, đợt phát động thi đua hoặc 
chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại 
hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; rửiững kinh nghiệm rút ra 
trong đợt thi đua ế ằ. ế . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4 

TRÊN TRỤ C TIẾP NHẬN XÉT, (Kỷ, đóng dấu) 
XÁC NHẬN3 

(Kỷ, đóng dấu) 

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thường thuộc 
thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường họp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ 
tircVne Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chinh phủ, 
trường hợp đặc biệt xuất sấc trình Thủ tướng Chính phù đề nghị Chủ tịch nước tặng 
Huân chương. 
2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng 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 củ.a cơ quan nhà nước có 
thầm quyền).  
3 Đối vói cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
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Mẩu số 20: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, 
Huv chương Hữu nghị, Huân chương, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, 
Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thế Trung ương; tỉnh, Thành phổ trực thuộc 
Trung ương và Giấy khen (cho iậv thê, cá nhân nước ngoài. (Theo quy định tại 
mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ) 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-ĐƠN VỊ ĐÈ NGHỊ ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỂ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG).........1 

Tên đo n vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng 
(Ghi đầy đủ bằng chữ iĩi thường, khône viết tắt) 

ĩ, Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH t. <3 •' 

- Đối với đon vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 
cơ cấu tố chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ 
được giao, 

- Đôi vói cá nhân ghi rõ họ và tên, năm sinh, giói tính, đơn vị, chức vụ, ừình độ 
chuyên môn ... ' 

n. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
• Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất, công tác; những đóng góp 
của tập thế (cá nhân) đồi với sự nghiệp phát tríến kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, 
địa phương hoặc đối vói đất nước Việt Nam. 

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật Việt Nam (nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo 
đảm quyên lợi người lao động, bảo vệ môi trường, tôn trọng phong tục tập quán 
...) và các hoạt động từ thiện, nhân đạo .. ,2. 

- Những đóng góp trong việc xâv đựng, củrm cố tình đoàn kết, hữu nghị, hơp tác 
vói Việt Nam3. 

mẵ CẤC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VIỆT 
NAM TẶNG THƯỞNG ' 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu 
tiii đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
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2. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức 
khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; CO" 
" r 

quan ban hành quyêt định 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐẺ NGHỊ 
TRỂN TRỤC TIẾP XÁCNHẶN KHEN THƯỞNG XÁC NHẬN 

(Kỷ tên, đóng dâu) (Ký tên, đóng dâu) 
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