
            

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện Lệ Thủy 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 

2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 

47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 
tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình Văn hóa"; "Thôn văn hóa", 
"Làng văn hóa", Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". 

Căn cứ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Bình Ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 128/TTr-NV 
ngày 15 tháng 5 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng 

huyện Lệ Thủy. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ 

trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy;             (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

- Đặng Website UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Đại Tình 
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Lệ Thủy, ngày 22 tháng 5 năm 2020 
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QUY CHẾ 

Thi đua, khen thưởng huyện Lệ Thủy 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2442  /QĐ-UBND ngày 22  tháng 5 năm 2020 

 của UBND huyện Lệ Thủy) 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

huyện Lệ Thủy. 

2. Những nội dung về công tác thi đua, khen thưởng không quy định tại 

Quy chế này thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với tập thể, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

địa phương đóng trên địa bàn huyện; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam; các tổ 

chức và cá nhân ngoài huyện tham gia các phong trào thi đua của huyện đạt được 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc hoặc có những đóng góp lớn cho sự nghiệp phát 

triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính 

quyền của huyện Lệ Thủy được khen thưởng theo Quy chế này. 

Điều 3. Nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua  

1. Nguyên tắc thi đua được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

2. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; 

mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác 

định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, 

công nhận các danh hiệu thi đua. 

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng  

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng (sau đây viết tắt là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP); Điều 2, Điều 3 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây 

viết tắt là Thông tư số 12/2019/TT-BNV), cụ thể:  

1. Không khen thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Các cá 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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nhân trong một năm đã được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trở 

lên hoặc danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì không trình Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen và năm tiếp theo không xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, trừ trường hợp khen 

thành tích đột xuất, khen chuyên đề. 

2. Mỗi tập thể, cá nhân trong một năm được tặng không quá 02 Bằng khen 

(trừ khen thưởng thành tích đột xuất). 

3. Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn 

cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo, quản lý. 

4. Chỉ lấy kết quả khen thưởng theo công trạng và thành tích toàn diện làm 

căn cứ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Kết quả khen thưởng 

theo đợt (chuyên đề) được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị 

cấp trên khen thưởng vào dịp khen thưởng tổng kết năm. 

5. Chưa xét khen thưởng đối với: Tập thể, cá nhân đang xem xét thi hành 

kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang chờ kết luận của cơ quan chức năng (không bao gồm đơn 

thư nặc danh); đơn vị có cá nhân là lãnh đạo chủ chốt (người đứng đầu và cấp 

phó của người đứng đầu) đang bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đơn vị 

có thời gian hoạt động dưới 01 năm (12 tháng). 

6. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, 

công tác, chiến đấu và có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác (công chức, viên 

chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, nông dân, người dân tộc ít 

người). 

7. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn 

cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với 

cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình 

cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định 

tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình 

cống hiến được thực hiện theo quy định chung. 

8. Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được 

thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen 

thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau 

được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước. 

Điều 5. Việc tổ chức tôn vinh, giải thưởng 

Việc tổ chức tôn vinh và đề ra các giải thưởng có liên quan đến khen thưởng và 

trao giải thưởng phải được đăng ký với Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ 
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huyện) trước 07 ngày đối với giải thưởng do huyện tổ chức. 

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai 

tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng trong toàn huyện. 

2. Phòng Nội vụ huyện (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện) tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng huyện các phong trào, nội dung thi đua để phát động thi đua; 

kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua, phối hợp tuyên truyền, tổ chức tôn 

vinh các điển hình tiên tiến và thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng. 

3. Thủ trưởng các phòng ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, Mặt 

trận TQVN, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi quản lý. Chủ động phát 

hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc 

đề nghị cấp trên khen thưởng; tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến và 

tạo điều kiện để tập thể, cá nhân được khen thưởng huân chương, danh hiệu vinh 

dự Nhà nước, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được trao đổi, giao lưu, phổ 

biến kinh nghiệm, nhân rộng những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả. 

4. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền các quy 

định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; phát hiện các cá nhân, tập thể có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; nêu gương các điển hình tiên tiến, 

gương người tốt, việc tốt; cổ động phong trào thi đua, đưa tin phản ánh đúng kết 

quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đấu tranh, phê phán hành vi 

vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành 

viên của Mặt trận theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình: 

a) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan Nhà nước để phát động, triển khai 

phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến; 

tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các 

phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; 

b) Giám sát việc thực hiện và đề xuất giải pháp để thực hiện các quy định 

của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 
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Chương II 

 TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU  

VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA 
 

Điều 7. Hình thức tổ chức phong trào thi đua 

1. Các hình thức tổ chức phong trào thi đua thực hiện theo quy định tại 

Điều 4 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 4 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.  

2. Các phong trào thi đua theo chuyên đề (hoặc theo đợt) có thời gian từ 03 

năm trở lên và có đăng ký với UBND huyện khi tổng kết phong trào (hoặc đợt 

thi đua) được xem xét khen thưởng cấp huyện cho tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc trong phong trào, đợt thi đua. 

Điều 8. Phát động thi đua và nội dung tổ chức phong trào thi đua  

Việc phát động và chỉ đạo phong trào thi đua được thực hiện theo quy định 

tại Điều 18 Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội 

dung tổ chức phong trào thi đua thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Thi 

đua, khen thưởng; Điều 5 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 5 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, cụ thể: 

1. Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt 

trận, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phát động, chỉ đạo phong trào thi 

đua trong phạm vi đơn vị mình. 

2. Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt 

trận, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai tổ chức 

phong trào thi đua trong phạm vi quản lý theo một số nội dung sau: 

- Tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 

vị, tổ chức. Phong trào thi đua phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ hiểu, có chỉ 

tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều 

kiện, khả năng tham gia của tập thể, cá nhân. 

- Triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động tham gia. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi quá trình 

tổ chức thực hiện; chú trọng công tác chỉ đạo điểm, hướng dẫn, kiểm tra đối với 

phong trào thi đua có thời gian dài; phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến để 

tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng. Sơ kết, tổng kết khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Tăng cường phổ biến các sáng kiến, 

kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả để mọi người học tập. 

- Tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, hiệu quả, tác 

dụng; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra những bài học kinh 

nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua. Dân chủ, khách quan công khai 

trong bình xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng kịp thời các tập thể, 
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cá nhân tiêu biểu xuất sắc. 

Điều 9. Các danh hiệu thi đua 

Thực hiện theo Điều 20 Luật Thi đua, khen thưởng, cụ thể: 

1. Đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 

Chiến sĩ thi đua cơ sở; Lao động tiên tiến.   

2. Đối với tập thể: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, 

Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến; Thôn văn hóa, Bản văn 

hóa, Tổ dân phố văn hóa. 

3. Đối với hộ gia đình: Gia đình văn hóa. 

Điều 10. Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” thực hiện theo quy định 

tại Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 10 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 

- 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; 

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

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

2. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng 

cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích 

cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương 

trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu 

“Lao động tiên tiến”. 

3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, 

chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được 

tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh 

hiệu “Lao động 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 tính để xét tặng danh hiệu “Lao động 

tiên tiến”. 

4. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”. 

5. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách 

nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian 

công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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cũ). 

Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động 

tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và 

được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác 

nhận. 

6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới 

tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

Điều 11. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thực hiện theo quy 

định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.  

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

b) Có sáng kiến 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 tại 

cơ quan, tổ chức đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. 

2. Mỗi cơ quan, đơn vị bình chọn số lượng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” không vượt quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên 

tiến”. Trong tổng số các cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở, tỷ lệ các cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, người không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không được 

dưới 30%. 

Điều 12. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”  

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” thực hiện theo 

quy định tại Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được xét  tặng cho cá nhân đạt các 

tiêu chuẩn sau:  

- 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”. 

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” do người đứng đầu cấp tỉnh xem xét, công 

nhận. 
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Điều 13. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” thực hiện 

theo quy định tại Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 1 Điều 9 Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có 

hai lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.  

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng “Chiến sĩ thi 

đua toàn quốc” phải được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh 

hưởng trong toàn quốc. 

- Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu cấp tỉnh xem xét, công nhận. 

2. Thời điểm xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” là năm liền kề với 

năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh lần thứ hai. 

Điều 14. Việc thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến đề nghị 

công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 

Thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ và Điều 6 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

Đối với các đề tài đã được nghiệm thu, sáng kiến đã được công nhận thì 

nộp văn bản chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến 

hoặc văn bản nghiệm thu đề tài khoa học các cấp. 

Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện) 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu cần thiết) tổng hợp, tham mưu 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện xét, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm 

vi ảnh hưởng của đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến để có cơ sở trình Chủ 

tịch UBND huyện quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 

Điều 15. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” thực hiện theo 

quy định tại Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng. 

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao; 

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

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;  
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d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật Nhà nước.  

2. Đối với các cơ quan, đơn vị mới thành lập phải có thời gian hoạt động từ 

01 năm (12 tháng) trở lên mới bình xét danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. 

Điều 16. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thực hiện theo 

quy định tại Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng. 

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt các 

nghĩa vụ đối với 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 nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

d) 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 trở lên; 

d) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hàng năm cho tập 

thể xuất sắc, tiêu biểu trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên 

tiến”. Số lượng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc” không vượt quá 30% trong tổng số các tập thể được công nhận danh 

hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. 

3. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 

- Xét tặng đối với các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể cấp 

huyện; UBND xã, thị trấn;  

- Xét tặng đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các trường học. 

- Xét tặng đối với các Quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Các xã, thị trấn xuất sắc là tập thể hàng năm được Chủ tịch UBND tỉnh 

công nhận chính quyền cơ sở vững mạnh và đạt chỉ số cải cách hành chính từ 60 

điểm trở lên. 

Điều 17. Tiêu chuẩn danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” 

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” 

thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng. 

“Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” được xét tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 
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- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong 

năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn tỉnh; 

- Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong toàn tỉnh học tập; 

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

2. “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” được xét tặng hàng năm cho: 

a. Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của huyện, phải có số lượng công 

chức, viên chức và người lao động từ 07 thành viên trở lên, gồm: 

- Phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện;  

- Xã, thị trấn xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của huyện;  

- Trường học có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của huyện 

ở mỗi cấp học; 

- Đơn vị tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối Quỹ tín 

dụng nhân dân. 

3. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” được xét tặng theo 

chuyên đề cho tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện các 

chương trình mục tiêu, các phong trào thi đua có quy mô, phạm vi ảnh hưởng 

rộng trong toàn tỉnh và do tỉnh phát động từ 05 năm trở lên. 

Điều 18. Tiêu chuẩn danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” 

Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” thực hiện theo quy định tại Điều 25 

Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 11 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ, quy định như sau: 

a) Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ 

được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc; 

b) Là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của toàn tỉnh. 

c) Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

Điều 19. Danh hiệu thi đua khác 

1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở xã, thị trấn được xét tặng cho hộ gia 

đình đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 29 Luật Thi đua, khen thưởng và 

Điều 6 Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về 

xét tặng danh hiệu "Gia đình Văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", Ấp văn 

hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". 

2. Danh hiệu thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hoá được xét tặng cho thôn, 

làng,  bản, tổ dân phố và tương đương đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 12 Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 
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17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình Văn hóa"; 

"Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn 

hóa". 
 

Chương III 

 HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 
 

Điều 20. Các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Huân 

chương, Huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ 

niệm chương hoặc Huy hiệu của các Bộ, ngành, Trung ương 

1. Huân chương:  

Thực hiện theo quy định tại Điều 32 đến Điều 51 Luật Thi đua, khen 

thưởng và các quy định tại Điều 14 đến Điều 33 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

2. Huy chương:  

Thực hiện theo quy định tại Điều 52 đến Điều 57 Luật Thi đua, khen 

thưởng và các quy định tại Điều 34, 35, 36 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

3. Danh hiệu vinh dự Nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Điều 59 đến 

Điều 65 Luật Thi đua, khen thưởng. 

4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”: Thực hiện theo 

quy định tại Điều 66, 67, 68 Luật Thi đua, khen thưởng.  

5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu: Thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật 

Thi đua, khen thưởng và Điều 37 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo quy định tại Điều 

71 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

Điều 21. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật 

Thi đua, khen thưởng và Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.  

2. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được: 

a) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 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 chuẩn sau: 

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do tỉnh 

phát động hàng năm; 
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- Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực 

thuộc tỉnh; 

- Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian 

đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; 

đối với công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao 

động sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp; 

b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho tập thể gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 

kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

- Có 02 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, nội bộ 

đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi 

đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực 

hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật; 

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua; 

c) Số lượng đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân, 

tập thể khen thưởng công tác năm được quy định như sau: 

- Đối với cá nhân: Không quá 15% trong tổng số cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  

- Đối với tập thể: Không quá 30% trong tổng số phòng ban cơ quan, đơn vị, 

Mặt trận đoàn thể cấp huyện hoặc tương đương có 02 năm trở lên liên tục đạt 

danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

3. Khen thưởng đột xuất: Tập thể, cá nhân có thành tích mưu trí dũng cảm 

cứu người, cứu tài sản, gương người tốt, việc tốt; đạt các giải trong các hội thi, 

hội diễn quốc tế; đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực; đạt giải 

nhất, nhì, ba cấp quốc gia;  

Đối với gia đình: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp bằng công sức, đất đai và tài sản cho 

địa phương, xã hội có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. 

4. Khen thưởng đối ngoại, khen thưởng thành tích theo chuyên đề (hoặc 

theo đợt và Khen thưởng theo quy định khác của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện 

theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 21 Quyết định 35/2019/QĐ-UBND ngày 

11/11/2019 của UBND tỉnh.   

Điều 22. Giấy khen 

Giấy khen thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP của Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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1. Giấy khen để tặng cho tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp thực hiện 

theo các quy định tại các Điều 74, 75, 76 của Luật thi đua, khen thưởng. 

2. Giấy khen để tặng cho gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 76 của 

Luật Thi đua, khen thưởng.  

a. Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để tặng cho gia đình 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội. 

 b. Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tặng cho gia đình 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội. 

c. Việc tặng thưởng giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho 

các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua 

ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề hoặc hoàn thành một hạng mục công trình 

và do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét quyết định. 
 

Chương IV 

 THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG,  

TRAO TẶNG;  THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XÉT ĐỀ NGHỊ 

KHEN THƯỞNG 
 

Điều 23. Thẩm quyền quyết định khen thưởng 

1. Thẩm quyền quyết định tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh 

hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương hoặc Huy hiệu của các 

Bộ, ngành, Trung ương, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 

theo quy định tại Điều 77, Điều 78 Luật Thi đua, khen thưởng. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:  

a) Quyết định tặng Bằng khen, danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân 

tỉnh”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 

b) Xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng các 

danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước (sau đây gọi chung là khen thưởng cấp Nhà 

nước); 

c) Hiệp y khen thưởng với các Bộ, ban, ngành, Mặt trận TQVN, đoàn thể 

Trung ương. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 
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a) Quyết định tặng Giấy khen, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao 

động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hoá”; 

b) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét, tặng Bằng khen, danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cấp tỉnh”, “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ thi đua của UBND tỉnh và trình 

khen thưởng cấp Nhà nước. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: 

a) Quyết định tặng Giấy khen, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Gia đình 

văn hóa”; 

b) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xét, tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng cao hơn theo quy định. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng Nhân dân: 

a) Quyết định tặng Giấy khen, danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

b) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xét, tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng cao hơn theo quy định. 

Điều 24. Thẩm quyền xét duyệt, cho ý kiến hồ sơ khen thưởng 

1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến trước khi gửi 

UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ đối với các hình thức khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân 

chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân 

chương Chiến công (các hạng), Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huân 

chương Dũng cảm, Huân chương Hữu nghị, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Thầy 

thuốc Nhân dân, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn 

quốc, Anh hùng lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. 

2. Đề nghị Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến về việc đề nghị tặng 

thưởng: Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú, Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân thuộc diện Ban 

Thường vụ Huyện  ủy quản lý.  

3. Việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND huyện ký quyết định tặng thưởng cho các đối tượng trên cơ sở 

hồ sơ đề nghị của các đơn vị. Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng huyện giao Phòng Nội vụ huyện thẩm định, trình Chủ tịch 

UBND huyện xem xét, quyết định.  

 4. Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện xét duyệt, đề nghị tặng thưởng các 

danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định. Riêng Giấy khen của 
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Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện xem 

xét, quyết định khen thưởng. 

5. Trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị khen thưởng thuộc 

thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng có trách nhiệm lấy ý kiến hiệp y của các cơ quan có liên quan khi 

cần thiết. Khi có văn bản đề nghị hiệp y gửi đến để lấy ý kiến, sau 05 ngày làm 

việc (kể từ ngày nhận được văn bản) các cơ quan liên quan có trách nhiệm trả 

lời, trường hợp không có ý kiến giao Phòng Nội vụ tiến hành các thủ tục trình 

khen thưởng theo quy định. 

6. Đối với những đơn vị thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà 

nước và nộp BHXH cho người lao động (đối với doanh nghiệp và đơn vị sự 

nghiệp có thu), khi trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của 

UBND huyện trở lên phải có xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách 

nhà nước, nộp BHXH cho người lao động; đối với đơn vị thuộc đối tượng kiểm 

toán khi trình khen cao cho đơn vị và người đứng đầu phải có kết quả kiểm toán 

của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề 

nghị khen thưởng; đối với đơn vị không thuộc khối kiểm toán trong báo cáo 

thành tích phải nêu căn cứ không thuộc khối kiểm toán. 

Điều 25. Tuyến trình khen thưởng 

1. Tuyến trình khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện được UBND huyện 

giao chủ trì phát động các đợt thi đua theo chuyên đề, khi tổng kết khen thưởng, 

trường hợp đặc biệt tiêu biểu xuất sắc đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khen 

thưởng. 

3. Tập thể, cá nhân ngoài huyện, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước 

ngoài có thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

liên quan đến phòng ban, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nào thì Thủ trưởng đơn vị 

đó đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng. 

Điều 26. Tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen 

thưởng 

1. Tổ chức trao tặng: 

a) Tổ chức trao tặng các danh hiệu, hình thức khen cấp Nhà nước: Khi có quyết 

định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ thì theo tuyến trình khen 

thưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có tập thể, cá nhân được khen 

thưởng phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh (Ban 
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Thi đua - Khen thưởng) để có kế hoạch hướng dẫn tổ chức trao thưởng; 

b) Tổ chức trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng: Cơ quan, đơn vị 

có kế hoạch tổ chức trao trong hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề, tổng kết năm; 

c) Đối với các trường hợp khen thưởng đột xuất Bằng khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng cấp Nhà nước thì Ban Thi đua - Khen thưởng 

phối hợp với đơn vị đề nghị khen thưởng tổ chức trao tặng trực tiếp; 

d) Mỗi trường hợp được khen thưởng chỉ trao tặng và đón nhận một lần ở 

cấp khen thưởng mà xét thấy có tác dụng giáo dục nêu gương tốt nhất. 

2. Nghi thức trao tặng và tổ chức đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về 

tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, 

danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài. Yêu cầu buổi 

lễ phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo sự phấn 

khởi, lòng tự hào, khí thế mới để tiếp tục thi đua lập thành tích cao hơn. 

Điều 27. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng cấp Trung ương, cấp tỉnh 

1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng cấp Nhà nước (khen cao) được thực hiện theo quy định tại Điều 49 đến 

Điều 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện như sau: 

a) Hồ sơ đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” (02 bộ) gồm có: 

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị; 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua - khen thưởng cơ quan, đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị xét tặng Cờ thi đua (theo mẫu số 

01, Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ). 

b)  Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (02 bộ) gồm: 

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị; 

- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - khen thưởng của 

cơ quan, đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh” (có xác nhận của Thủ trưởng trực tiếp quản lý); 

(Theo mẫu số 02, Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ); 

- Bản sao Giấy công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở của 03 năm liên tục. 

- Quyết định công nhận đề tài sáng kiến; báo cáo, sáng kiến, giải pháp công 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tác theo mẫu số 03 đính kèm theo Quy chế này hoặc văn bản nghiệm thu đề tài 

khoa học cấp tỉnh; 

c) Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu 

“Tập thể lao động xuất sắc” (02 bộ) gồm có: 

* Hồ sơ xét tặng danh hiệu Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: 

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị khen thưởng; 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen (theo 

mẫu số 01 và 02, Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ);  

(Đối với tập thể phải nộp bản sao Giấy công nhận tập thể Lao động xuất sắc 

của 02 năm liên tục; đối với cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở phải nộp Bản sao 

Giấy công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở của 02 năm liên tục; đối với cá nhân căn 

cứ thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải nộp Quyết định công nhận đề 

tài, sáng kiến đồng thời kèm theo văn bản công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

của 02 năm liên tục). 

* Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng; 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng; 

(Theo mẫu số 01, Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ). 

d)  Hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề (02 bộ) gồm có: 

- Tờ trình đề nghị của cơ quan, đơn vị; 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (có xác 

nhận của đơn vị trình khen thưởng);  

(Theo mẫu số 07, Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ). 

đ) Hồ sơ đề nghị hiệp y, xác nhận thành tích (02 bộ) gồm có: 

- Văn bản đề nghị hiệp y, xác nhận thành tích của cơ quan, đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị hiệp y, xác nhận thành 

tích; 

- Văn bản hướng dẫn khen thưởng của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. 

3. Thủ tục đơn giản chỉ áp dụng cho khen thưởng đột xuất và thực hiện theo 
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Điều 85 Luật Thi đua, khen thưởng. Việc đề nghị khen thưởng phải thực hiện 

ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, đột xuất.  

a) Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất (02 bộ) gồm có: 

- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng; 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ 

hành động, thành tích, công trạng (theo mẫu số 06, Phụ lục kèm theo Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ). 

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với cá nhân (đồng bào dân tộc ít người, 

nông dân, ngư dân, công nhân) 02 bộ, gồm có: 

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; 

- Báo cáo tóm tắt thành tích do cơ quan, đơn vị đề nghị thực hiện. 

c) Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng: 04 bộ; 

- Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: 03 bộ; 

- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: 02 bộ. 

4. Xét khen thưởng đối ngoại  

Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối ngoại (02 bộ) gồm có: 

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị khen thưởng; 

- Báo cáo thành tích của tổ chức, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo 

mẫu số 08 và 09, Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ). 

5. Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, khi trình 

các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và khen 

cấp nhà nước cho đơn vị và Thủ trưởng đơn vị, phải có xác nhận của cơ quan 

thuế về những nội dung sau: 

- Xác nhận số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp so với đăng ký; 

- Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; 

- Đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp 

luật và nộp đúng thời hạn.  

6. Thủ tục xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 01 bộ gồm có: 

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị; 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng (theo mẫu số 01 và 02, Phụ lục kèm theo Nghị định 



19 

 

số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ). 

* Riêng đối với Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, hồ sơ 01 bộ gồm có: 

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị; 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị; 

7. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng thực hiện theo phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  

của Chính phủ; các mẫu tờ trình, biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

thực hiện theo mẫu số 01 và số 02, mẫu viết đề tài sáng kiến thực hiện theo mẫu 

03 đính kèm theo Quy chế này. 

8. Lưu trữ hồ sơ khen công tác năm, khen chuyên đề và khen đột xuất thuộc 

thẩm quyền UBND tỉnh quyết định được lưu giữ sau một năm, kể từ ngày ký 

quyết định khen thưởng, nếu không có trường hợp khiếu nại thì được đưa vào lưu 

trữ theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Thời gian trình và xử lý hồ sơ khen thưởng 

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng hàng năm gửi về UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ) chậm nhất ngày 30 tháng 12; riêng hồ sơ khen thưởng theo năm học của 

ngành Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 6. Các trường hợp khen thưởng 

sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua (khen thưởng chuyên đề) gửi trước ngày 

trao thưởng ít nhất 07 ngày, trường hợp khen thưởng đột xuất trước 03 ngày. 

Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, 

và trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xem xét, trình Chủ tịch UBND 

huyện quyết định và gửi hồ sơ đủ điều kiện về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.  

2. Trình tự thủ tục khen thưởng theo chuyên đề 

Chậm nhất 15 ngày làm việc (đề nghị khen thưởng cấp tỉnh), 07 ngày làm 

việc (đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng) tính từ ngày tổ chức hội nghị, 

các đơn vị gửi văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, danh sách và Bản báo 

cáo thành tích về Phòng Nội vụ huyện để cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT 

huyện tham mưu cho Hội đồng TĐKT, UBND huyện làm Tờ trình, Biên bản đề 

nghị khen thưởng hoặc Chủ tịch UBND huyện khen thưởng theo quy định. 

3. Thông báo kết quả khen thưởng: Các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn khen 

thưởng hoặc đã được Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng (trừ khen 

thưởng đột xuất), trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định khen 

thưởng, Phòng Nội vụ huyện phải thông báo cho đơn vị trình khen thưởng biết. 

Các tập thể, cá nhân không đủ tiêu chuẩn khen thưởng, trong thời hạn 05 

ngày làm việc (kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng ý với đề nghị 

của Phòng Nội vụ huyện), Phòng Nội vụ huyện phải thông báo cho đơn vị trình 
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khen biết. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với khen 

thưởng đột xuất), Phòng Nội vụ huyện phải thông báo và hướng dẫn cho đơn vị 

trình khen biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng tuyến 

trình, Phòng Nội vụ huyện phải thông báo và trả hồ sơ cho cơ quan, đơn vị trình 

khen thưởng. 

Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ khen thưởng được tính theo ngày phiếu 

biên nhận, dấu văn bản đến, dấu bưu điện. 

Điều 29. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; đăng ký giao 

ước thi đua  

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng gửi trước ngày 20 tháng 12 

hàng năm; Bản đăng ký các danh hiệu thi đua gửi trước ngày 30/01 hàng năm; 

Đối với hệ thống Giáo dục - Đào tạo, gửi Báo cáo tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng trước ngày 30/6 hàng năm; Bản đăng ký các danh hiệu thi đua gửi 

trước ngày 15/10 hàng năm. 

Điều 30. Mẫu Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận khen thưởng 

Mẫu Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận khen thưởng thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ và 

được Ban Thi đua - Khen thưởng duyệt, thẩm định mẫu và đăng ký lưu mẫu. 
 

Chương V 

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Mục 1 

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
 

Điều 31. Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến 

1. Hàng năm Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai các nội dung sau:  

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tư tưởng 

thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; 

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trong phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; 

c) Tập trung tuyên truyền về những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, 

cá nhân tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, 

những tấm gương mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
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cách Hồ Chí Minh; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực. 

2. Phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện) chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và các cơ quan thông tin 

truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

thi đua, khen thưởng; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến 

trong các phong trào thi đua trên phạm vi toàn huyện. Đặc biệt coi trọng công tác 

tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Đài 

Truyền thanh - Truyền hình huyện làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, 

nêu gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, 

an ninh; mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng 

tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới; 

- Theo dõi, tổng hợp kết quả tuyên truyền các phong trào thi đua và tình 

hình giới thiệu điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để 

tổng hợp, báo cáo UBND huyện và đánh giá, chấm điểm thi đua hàng năm. 

Điều 32. Đào tạo, bồi dưỡng 

1. Phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

2. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cử cán bộ làm 

công tác thi đua, khen thưởng tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

môn khi có thông báo của cấp trên. 
 

Mục 2 

 HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG HUYỆN; HỘI ĐỒNG KHOA 

HỌC, SÁNG KIẾN HUYỆN, CÁC PHÒNG BAN, CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ VÀ CẤP XÃ 
 

Điều 33. Thẩm quyền thành lập và cơ cấu Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng 

1. Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện: 

a) Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - khen 

thưởng huyện; 

b) Thành phần Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 
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- Hội đồng có từ 13 đến 15 thành viên, trong đó có từ 02 đến 03 Phó Chủ 

tịch và các ủy viên do Chủ tịch Hội đồng quyết định; 

- Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - khen thưởng. 

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt 

trận, đoàn thể cấp huyện  

a) Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể cấp 

huyện quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị mình. 

b) Cơ cấu Hội đồng Thi đua, khen thưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, 

Mặt trận, đoàn thể cấp huyện gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt 

trận, đoàn thể cấp huyện;  

- Hội đồng có từ 03 đến 05 thành viên, trong đó có 01 Phó Chủ tịch và các 

ủy viên do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã 

a) Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng của cấp mình. 

b) Cơ cấu Hội đồng Thi đua - khen thưởng cấp xã gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND cấp xã;  

- Hội đồng có từ 05 đến 07 thành viên, trong đó có từ 01 đến 02 Phó Chủ 

tịch và các ủy viên do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 

- Bộ phận thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã do Chủ 

tịch UBND cấp xã quyết định. 

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quỹ tín dụng nhân dân  

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân quyết định thành lập 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị mình. 

b) Cơ cấu Hội đồng Thi đua -khen thưởng Quỹ tín dụng nhân dân gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị;  

- Hội đồng có từ 03 đến 05 thành viên, trong đó có 01 Phó Chủ tịch và các 

ủy viên do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 

Điều 34. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua, khen thưởng  

1. Tham mưu cho Thủ trưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phát 

động các phong trào thi đua theo thẩm quyền. 

2. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; 

tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất 

các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm 
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và từng giai đoạn của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Đôn đốc kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ 

trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

4. Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, doanh 

nghiệp tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền 

hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Điều 35. Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện do Chủ tịch UBND huyện 

quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng gồm những thành viên có trình độ 

chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, giải pháp và các 

thành viên khác. Hội đồng Khoa học, sáng kiến có nhiệm vụ giúp Chủ tịch 

UBND huyện công nhận đề tài sáng kiến, giải pháp được ứng dụng vào thực tiễn 

mang lại hiệu quả để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các 

cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định. 
 

Chương VI 

 QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

Mục 1 

 LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
 

Điều 36. Nguồn và mức trích quỹ 

Quỹ Thi đua, khen thưởng của cấp huyện, cấp xã được hình thành từ nguồn 

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 khu vực đồng bằng và mức trích tối đa 

bằng 1,5% chi ngân sách thường xuyên đối với khu vực miền núi, vùng sâu, 

vùng xa và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và 

các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 37. Sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng  

1. Quỹ Thi đua, khen thưởng được sử dụng để chi cho in ấn Giấy chứng 

nhận, Giấy khen, Bằng khen, Huy hiệu, Cờ thi đua; khung Bằng khen, Giấy 

khen, Giấy chứng nhận; 

- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân, tập thể; 

- Trích 20% trong tổng Quỹ Thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi cho 

công tác tổ chức chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; công tác tuyên 

truyền, phổ biến nhân điển hình tiên tiến; thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện 

các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Nguyên tắc tính tiền thưởng:  

a) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng 
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cao hơn; 

b) Trong cùng một hình thức, cùng một mức khen, mức tiền thưởng đối với 

tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân; 

c) 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 mức 

tiền thưởng cao nhất; 

d) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, 

thời gian để đạt các danh hiệu thi đua khác nhau thì được nhận tiền thưởng của 

các danh hiệu thi đua; 

đ) Trong cùng một 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 thức khen thưởng. 

3. Người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài được 

khen các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng và kèm theo tặng phẩm 

lưu niệm. 

Điều 38. Quản lý Quỹ Thi đua, khen thưởng 

1. 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, đơn vị thuộc cấp nào quyết định khen thưởng thì cơ 

quan, đơn vị đó có trách nhiệm chi tiền thưởng kèm hình thức khen thưởng từ 

Quỹ Thi đua, khen thưởng do cơ quan, đơn vị mình quản lý. 

3. Các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, 

Thủ tướng Chính phủ tặng được UBND tỉnh trình khen thưởng và các danh hiệu 

thi đua, hình thức khen thưởng được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, tiền 

thưởng được trích từ nguồn kinh phí thi đua khen thưởng của tỉnh.   

4. Các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng được Chủ tịch UBND 

huyện khen thưởng thì tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí thi đua khen 

thưởng của huyện. Các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng được Chủ 

tịch UBND xã khen thưởng thì tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí thi đua 

khen thưởng của xã.   

5. Quỹ Thi đua, khen thưởng phải được sử dụng đúng mục đích, công khai, 

minh bạch, hàng năm phải báo cáo quyết toán tình hình sử dụng Quỹ theo quy định 

hiện hành. Cuối năm, Quỹ Thi đua, khen thưởng còn dư chưa sử dụng hết được 

chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho công tác thi đua, khen thưởng. 
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Mục 2 

 MỨC TIỀN THƯỞNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA CÁ NHÂN,  

TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 
 

Điều 39. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức 

khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định 

tại mục 2, Chương VI Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 40. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức 

khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND 

xã, thị trấn, cụ thể như sau: 

1. Đối với cá nhân: 

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được tặng Bằng chứng nhận, Huy 

hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở;  

b) “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” được tặng Bằng và được thưởng 

1,0 lần mức lương cơ sở; 

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;  

d) Cá nhân được tặng Giấy khen quy định tại các điểm a, b, c, d, khoản 2 

Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở; 

Cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được 

thưởng 0,15 lần mức lương cơ sở; 

đ) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở. 

2. Đối với tập thể: 

a) Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” được tặng cờ và được thưởng 

8,0 lần mức lương cơ sở; 

b) “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” được tặng Bằng và được thưởng 

2,0 lần mức lương cơ sở; 

c) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được tặng Bằng chứng nhận và 

được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;  

d) Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được thưởng 0,8 lần mức lương 

cơ sở;  

đ) Tập thể được tặng Giấy khen các cấp được kèm theo tiền thưởng gấp 2 

lần tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại điểm d, khoản 1 Điều này. 

3. Các trường hợp khen thưởng đột xuất gương người tốt, việc tốt, hành động 

dũng cảm, đạt giải trong các hội thi, hội diễn... tuỳ theo thành tích, phạm vi tác dụng 

nêu gương và khả năng Quỹ thi đua, khen thưởng để khen thưởng động viên, 

khuyến khích cho từng trường hợp do Chủ tịch UBND huyện quyết định. 
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4. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng cho các tập thể ở các 

cụm, khối thi đua của tỉnh kèm theo mức tiền thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở. 

5. Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở chung được làm 

tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam. 

6. Người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài, tập 

thể cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp cho tỉnh trong các lĩnh vực an 

sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức 

khen thưởng và kèm theo tặng phẩm lưu niệm có giá trị tương đương mức tiền 

thưởng của tổ chức, công dân Việt Nam được khen thưởng. 

Điều 41. Tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua và các 

hình thức khen thưởng được nhận khung, bằng, hiện vật, tiền thưởng hoặc vật 

phẩm lưu niệm kèm theo.  

Điều 42. Đối với các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của Chủ 

tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm 

nhận Bằng, hiện vật để tổ chức trao thưởng và cấp phát cho các đối tượng được 

khen theo quy định. 

Điều 43. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành 

tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ ngoài việc được khen thưởng theo 

quy định, được ưu tiên xét nâng lương trước thời hạn, ưu tiên cử đi nghiên cứu 

học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong 

nước và nước ngoài theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

Chương VII 

 QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ; 

TƯỚC VÀ PHỤC HỒI DANH HIỆU  

Điều 44. Quyền và Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen 

thưởng 

Thực hiện theo quy định tại Điều 76, Điều 77 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

Điều 45. Xử lý vi phạm 

 1. Cá nhân, tập thể được khen thưởng; cá nhân, tập thể có thẩm quyền 

quyết định khen thưởng hoặc trình cấp trên có thẩm quyền quyết định khen 

thưởng, nếu có hành vi vi phạm trong quá trình kê khai, thực hiện thủ tục và 

quyết định khen thưởng thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 80, Điều 81 Luật 

Thi đua, khen thưởng. Thủ tục, hồ sơ hủy bỏ quyết định khen thưởng thực hiện 

theo Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. 

2. Cá nhân được tặng thưởng Danh hiệu vinh dự Nhà nước mà vi phạm 

pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị 
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tuyên án từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự Nhà 

nước. Trường hợp bị xét xử oan, sai được cơ quan có thẩm quyền minh oan, sửa 

sai thì cá nhân được phục hồi và trao lại danh hiệu đã bị tước. Thủ tục, hồ sơ 

tước hoặc phục hồi danh hiệu thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP. 

Điều 46. Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng 

1. Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm tham mưu Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thi đua, 

khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị theo quy định; kịp thời bổ sung biện pháp 

nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ về công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong toàn huyện. 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác thi đua, 

khen thưởng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý. 

Điều 47. Trách nhiệm trong việc kê khai và xác nhận thành tích 

1. Trách nhiệm của cá nhân: Cá nhân được đề nghị khen thưởng chịu trách 

nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai, báo cáo thành tích đề nghị các cấp 

xét khen thưởng. 

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định 

các hồ sơ, báo cáo thành tích và tính chính xác của các hồ sơ, báo cáo thành tích 

đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân của đơn vị mình trước khi trình cấp 

trên. 

Điều 48. Khiếu nại tố cáo 

1. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen 

thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo. 

3. Phòng Nội vụ tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các phòng 

ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm 

tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác minh, tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện. 
 

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 49. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện, 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Quy chế này để xây dựng 

những quy định cụ thể, phù hợp cơ quan đơn vị mình. Ngoài các danh hiệu thi 

đua, các hình thức khen thưởng và các nội dung thi đua, hình thức khen thưởng 

trong Quy chế này, Thủ trưởng phòng ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể 

cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có thể có các hình thức 

động viên khác nhưng không trái với Luật Thi đua, khen thưởng. 

2. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện căn cứ hướng dẫn 

của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và vận dụng Quy chế này để thực hiện tốt 

công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức xây dựng các phong trào thi đua, phát 

hiện và ồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị. 

3. Phòng Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hướng dẫn chuyên 

môn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các 

ngành, các cấp thực hiện Quy chế này. 

4. Quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc, các ngành, các địa phương, 

các đơn vị phản ánh về Phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện bổ sung, sửa đổi kịp thời./. 
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Mẫu số 3 

MẪU VIẾT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP 

 

I. KẾT CẤU MỘT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP GỒM 

 * Trang bìa 

 * Trang thông tin cá nhân 

 1. Phần mở đầu 

 1.1. Lý do chọn đề tài, sáng kiến, giải pháp 

 1.2. Điểm mới của đề tài, sáng kiến, giải pháp 

 2. Phần nội dung 

 2.1. Thực trạng của vấn đề mà đề tài, sáng kiến, giải pháp cần giải quyết 

 2.2. Nội dung đề tài, sáng kiến, giải pháp (mô tả cụ thể đề tài, sáng kiến, giải 

pháp, nêu cách áp dụng vào thực tiễn và hiệu quả của đề tài, sáng kiến, giải pháp về 

năng suất, chất lượng và các mặt khác (nếu có) so với thực trạng khi chưa áp dụng) 

 3. Phần kết luận 

 3.1. Ý nghĩa, phạm vi áp dụng của đề tài, sáng kiến, giải pháp 

 3.2. Những kiến nghị, đề xuất 

 II. HƯỚNG DẪN VIẾT 

 - Trang bìa: Phần này người viết chỉ nêu tên đề tài, sáng kiến, giải pháp, 

tháng năm hoàn thành; không nêu tên đơn vị công tác, thông tin cá nhân vào trang 

này. Thực hiện theo mẫu 1A 

 - Trang thông tin cá nhân: Phần này người viết nêu tên đề tài, sáng kiến, giải 

pháp, tháng năm hoàn thành, thông tin cá nhân, nêu tên đơn vị công tác. Thực hiện 

theo mẫu 1B 

 Lưu ý: Ngoài trang thông tin cá nhân, tất cả các trang của đề tài, sáng kiến, 

giải pháp không được đưa thông tin cá nhân hoặc bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến 

tiết lộ thông tin cá nhân 

 1. Phần mở đầu 

 Mở đầu của một đề tài, sáng kiến, giải pháp giới thiệu khái quát về đề tài, 

sáng kiến, giải pháp sẽ trình bày, gồm các phần: lý do, phạm vi đề tài, sáng kiến, 

giải pháp. 

 1.1. Lý do chọn đề tài, sáng kiến, giải pháp 

 Tập trung vào nội dung các gợi ý sau: 

 + Đề tài, sáng kiến, giải pháp này giải quyết vấn đề gì trong lĩnh vực gì? 

(quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, tham mưu, tổng hợp, phục vụ...) 
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 + Đề tài, sáng kiến, giải pháp này có ai nghiên cứu chưa, tác giả? Phạm vi đề 

tài, sáng kiến, giải pháp, nội dung do mình viết có điểm mới ở chỗ nào? Nhằm giải 

quyết vấn đề gì? 

 1.2. Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp: Tác giả nêu phạm vi áp 

dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp theo lĩnh vực 

 2. Phần nội dung 

 2.1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu 

 Nêu số liệu, tình hình trước khi thực hiện những giải pháp mới. Tác giả nêu 

những vướng mắc, hạn chế, kém hiệu quả... trong lĩnh vực công tác mình đảm 

nhiệm và phân tích nguyên nhân dẫn đến tình hình đó. 

 2.2. Các giải pháp 

 - Phải chỉ ra được tác dụng nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác 

và cách thức quy trình của đề tài, sáng kiến, giải pháp. 

 3. Phần kết luận 

 3.1. Ý nghĩa của đề tài, sáng kiến, giải pháp 

 Ý nghĩa của đề tài, sáng kiến, giải pháp chính là phần tóm lược các giải pháp 

vì nó giúp cho người đọc đề tài, sáng kiến, giải pháp hình dung được những việc 

làm chủ yếu mà tác giả đề tài, sáng kiến, giải pháp đã làm được, nghiên cứu được 

để giải quyết những vấn đề khó khăn từ thực tế trong công tác. 

 3.2. Kiến nghị, đề xuất 

 Phần kiến nghị, đề xuất là phần ghi những ý kiến, nguyện vọng của người 

viết đề tài, sáng kiến, giải pháp đề nghị cấp trên có biện pháp, tạo điều kiện tốt hơn 

cho việc thực hiện đề tài, sáng kiến, giải pháp có hiệu quả (không nhất thiết đề tài, 

sáng kiến, giải pháp nào cũng có phần này) 

 III. THỂ THỨC TRÌNH BÀY 

 - Đề tài, sáng kiến, giải pháp được trình bày trên giấy khổ A4. Đánh máy vi 

tính, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. 

 - Trang bìa và trang thông tin cá nhân thực hiện theo mẫu quy định 

 - Trường hợp đề tài, sáng kiến, giải pháp không thực hiện theo đúng hướng 

dẫn này, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện trả lại mà không có lý do. 

 Căn cứ vào hướng dẫn này, đề nghị các đơn vị thực hiện viết đề tài, sáng 

kiến, giải pháp thống nhất theo quy định. 
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        Mẫu 1A 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP 

................................................................................................................ 

.................................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Quảng Bình, tháng.......... năm......... 
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           Mẫu 1B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP 

................................................................................................................ 

.................................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Họ và tên:............................................................. 

   Chức vụ:............................................................... 

   Đơn vị công tác:................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Bình, tháng.......... năm......... 
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