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khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

và cơ quan, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng
-------

 Căn cứ Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành 
Trung ương về "thi hành Điều lệ Đảng"; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 
05/01/2012 của Ban Bí thư về "một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"; 
Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 về "kiểm điểm tập thể, cá nhân 
và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm" 
của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 37- HD/VPTW ngày 20/12/2010 
của Văn phòng Trung ương Đảng "về mức tiền thưởng và các hình thức khen 
thưởng tổ chức đảng và đảng viên"; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn khen 
thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cơ quan, cán bộ làm công tác xây dựng 
Đảng như sau:

A- KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN THEO ĐỊNH KỲ

I-  Khen thưởng tổ chức đảng
1- Đối tượng, số lượng xét khen thưởng
1.1- Đối với đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở
1.1.1- Đối tượng khen:
Chọn một số đảng bộ bộ phận, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM) 

tiêu biểu, có tác dụng nêu gương tốt để đảng uỷ cơ sở khen thưởng; đề nghị Ban 
Thường vụ huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ (sau đây gọi tắt là BTV 
huyện ủy và tương đương); BTV Tỉnh uỷ khen thưởng (đã được cấp ủy cấp dưới 
khen theo quy định tại điểm 1.1.2, mục 1.1 trong Hướng dẫn này), trong đó chú 
trọng đảm bảo:

- Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV) chính trị theo đúng 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy phát triển 
toàn diện, hiệu quả, bền vững ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng với đảng viên trong đảng bộ, chi bộ 
và quần chúng ở thôn, khu phố, đơn vị bằng các biện pháp kịp thời, có hiệu quả.

- Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính 
trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất; chăm lo đời sống 
cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức, người lao động về vật chất, tinh thần; 
tích cực phòng chống tiêu cực, tệ nạn xã hội; cán bộ, đảng viên, người lao động, 
nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; 

 



xây dựng đơn vị văn hoá; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 
ở khu dân cư.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng bộ, chi bộ; sinh hoạt đảng bộ, chi 
bộ nề nếp đúng quy định, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; 
tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt từ 85% trở lên đối với đảng bộ, 
chi bộ cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể, báo chí, công an, quân đội; đạt 80% 
trở lên đối với đảng bộ, chi bộ loại hình khác. Đảng bộ, chi bộ có 100% đảng 
viên được phân công rõ nhiệm vụ (trừ số đảng viên được miễn công tác và sinh 
hoạt); làm tốt công tác phát triển đảng viên và công tác cán bộ; có 100% đảng 
viên đạt mức “hoàn thành nhiệm vụ”, 85% trở lên đảng viên đạt mức "hoàn 
thành tốt nhiệm vụ"; đảng bộ bộ phận có 100% số chi bộ trực thuộc đạt mức 
“Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; không có cán bộ, đảng viên bị kỷ luật từ khiển 
trách trở lên.

1.1.2- Số lượng, thẩm quyền xét khen thưởng (mỗi đảng bộ bộ phận, chi  
bộ chỉ được một cấp khen thưởng)

- Đảng uỷ cơ sở: Xét, tặng giấy khen; đề nghị BTV huyện ủy và tương 
đương, BTV Tỉnh ủy khen thưởng. Số lượng các cấp khen tối đa không vượt quá 
20% tổng số đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn 
TSVM trong năm (đối với đảng ủy cơ sở có từ 07 chi bộ trực thuộc trở xuống 
khen không quá 01 chi bộ).

- BTV huyện và tương đương: Xét, tặng giấy khen cho những đảng bộ bộ 
phận, chi bộ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 3 năm liền (2 năm liền trước đó phải 
đạt TSVM, ưu tiên những đảng bộ, chi bộ đã được đảng ủy cơ sở tặng giấy khen 2 
năm liền, năm thứ 3 đạt TSVM đề nghị BTV huyện ủy và tương đương khen).

- BTV Tỉnh uỷ: Xét, tặng bằng khen cho những đảng bộ bộ phận, chi bộ 
đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền (được BTV huyện ủy và tương đương 
tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 3 năm liền; năm thứ 4 đạt TSVM, 
ưu tiên đảng bộ, chi bộ năm thứ 4 tiếp tục được đảng ủy cơ sở khen, năm thứ 5 
đạt TSVM và được các cấp ủy đề nghị BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen).

1.2- Đối với tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) (mỗi TCCSĐ chỉ được một cấp  
khen thưởng)

1.2.1- Chọn một số TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu, có tác dụng nêu gương tốt 
đối với TCCSĐ khác, chú trọng cơ cấu các loại hình, nhất là TCCSĐ có chức 
năng, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện.

- Đề nghị BTV huyện ủy và tương đương khen thưởng chú trọng đảm bảo: 
Tập thể ban thường vụ, cấp ủy đoàn kết; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính trị 
xã hội của cơ sở ổn định; các chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 
quốc phòng, chuyên môn nghiệp vụ phải hoàn thành xuất sắc; chính quyền, MTTQ 
và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất 
(do cấp huyện công nhận).
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- Đề nghị BTV Tỉnh uỷ khen thưởng phải chú trọng đảm bảo: Chính trị xã 
hội của cơ sở phải ổn định; các chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh quốc phòng, chuyên môn nghiệp vụ phải hoàn thành xuất sắc.

Đối với một số loại hình TCCSĐ cần phải đạt các chỉ tiêu sau:
+ Xã, phường, thị trấn: các chỉ tiêu chính phải đạt mức bình quân của huyện, 

thành phố trở lên; nếu còn 2/3 số làng (khu phố, cụm dân cư) chưa đạt làng văn 
hoá thì trong năm phải có ít nhất 1 làng được công nhận làng văn hoá; từ 80% trở 
lên số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, tỷ lệ sinh con thứ 3 thấp hơn 
hoặc bằng mức bình quân chung của tỉnh (trừ những ca sinh không có hộ khẩu tại 
địa phương); chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp 
phân loại chất lượng đạt  mức cao nhất (do cấp tỉnh công nhận).

+ Trong cơ quan (đơn vị sự nghiệp, đơn vị công an, quân đội, doanh nghiệp 
Nhà nước) thì cơ quan phải được công nhận cơ quan văn hoá. Đơn vị công an, 
quân đội phải đạt đơn vị Quyết thắng.

1.2.2- Số lượng, thẩm quyền xét khen thưởng
- BTV huyện ủy và tương đương: Xét, tặng giấy khen và đề nghị BTV Tỉnh

ủy  tặng  bằng  khen,  tặng  cờ;  số  lượng  khen  không  vượt  quá  20% tổng  số 
TCCSĐ đạt TSVM của đảng bộ mình.

- BTV Tỉnh ủy: Xét, tặng bằng khen cho những TCCSĐ đạt tiêu chuẩn 
TSVM tiêu biểu 3 năm liền (2 năm trước đó phải đạt TSVM, ưu tiên TCCSĐ đã 
được BTV huyện ủy và tương đương tặng giấy khen 2 năm liền, năm thứ 3 đạt 
TSVM và được các cấp ủy đề nghị BTV Tỉnh ủy khen).

 - BTV Tỉnh ủy: Xét, tặng cờ cho những TCCSĐ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu 
biểu 5 năm liền (được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn TSVM 3 
năm liền;  năm thứ 4 đạt  TSVM, ưu tiên những TCCSĐ tiếp tục được BTV 
huyện ủy và tương đương tặng giấy khen; năm thứ 5 đạt TSVM và được các cấp 
ủy đề nghị BTV Tỉnh ủy tặng cờ).

1.3- Đối với đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Hàng năm BTV Tỉnh ủy không xét, tặng bằng khen, tặng cờ cho các đảng bộ 

trực thuộc Tỉnh ủy; kết thúc nhiệm kỳ đại hội, BTV Tỉnh ủy xét tặng bằng khen, 
lựa chọn từ 1 đến 2 đảng bộ xuất sắc tiêu biểu đề nghị BTV Tỉnh ủy tặng cờ (nội 
dung, phương pháp đánh giá được vận dụng tượng tự như đối với TCCSĐ).

II - Khen thưởng đảng viên (mỗi đảng viên chỉ được một cấp khen 
thưởng)

1- Số lượng, thẩm quyền xét khen thưởng đảng viên theo định kỳ
- Chi bộ cơ sở: Xét, tặng giấy khen và đề nghị BTV huyện ủy và tương 

đương, BTV Tỉnh ủy khen là những đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 
(số lượng phân loại hàng năm đảng viên “HTXSNV” không vượt quá 15% số 
đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với 
chi bộ có dưới 7 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; đảng bộ, chi bộ có thành 
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tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên xuất sắc có thể tăng thêm nhưng không 
quá 20% số đảng viên được phân loại “HTTNV”).

- Đảng ủy cơ sở: Xét, tặng giấy khen và đề nghị BTV huyện ủy và tương 
đương, BTV Tỉnh ủy khen là những đảng viên “HTXSNV”, (số lượng phân loại 
hàng năm đảng viên “HTXSNV” không vượt quá 15% số đảng viên được phân 
loại “HTTNV” của đảng bộ).

- BTV huyện ủy và tương đương: Xét, tặng giấy khen cho những đảng viên 
“HTXSNV 3 năm liền” (ưu tiên những đảng viên đã được cấp ủy cơ sở tặng 
giấy khen 2 năm liền, năm thứ 3 "HTXSNV" và được cấp ủy cơ sở đề nghị BTV 
huyện ủy và tương đương tặng giấy khen).

- BTV Tỉnh ủy: Xét, tặng bằng khen cho những đảng viên “HTXSNV 5 
năm liền” (được BTV huyện ủy và tương đương tặng 01 giấy khen; năm thứ 4 
"HTXSNV", ưu tiên khen những đảng viên tiếp tục được cấp ủy cơ sở tặng giấy 
khen năm thứ 4; năm thứ 5 "HTXSNV" và được các cấp ủy đề nghị BTV Tỉnh 
ủy tặng bằng khen).

III- Xét, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo định kỳ
1- Đăng ký thi đua
- Quý 1 hàng năm các cấp uỷ đảng đăng ký thi đua của cấp mình, chỉ đạo 

các TCCSĐ, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đăng ký thi đua 
phấn đấu mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức đề nghị khen thưởng (đảng viên 
đăng ký HTXSNV được khen thưởng, không phải đăng ký mức khen thưởng). 
Cuối năm chỉ xét khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên đã đăng ký 
phấn đấu.

- Thủ tục đăng ký thi đua để được xét khen thưởng như sau: 
+ Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở: Có bản đăng ký thi đua 

của đảng bộ, chi bộ (có cấp khen thưởng); đảng viên đăng ký mức hoàn thành 
nhiệm vụ và được cấp trên khen thưởng (nếu HTXSNV), kèm phụ lục thống kê 
các chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu của đảng bộ, chi bộ gửi về đảng uỷ cơ sở.

+ Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở: Đăng ký được khen thưởng cho đảng bộ, chi bộ 
cơ sở; đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng viên của đảng bộ, 
chi bộ mình (kèm theo phụ lục thống kê chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu hàng năm, 
danh sách chi bộ, đảng viên của đảng bộ đăng ký phấn đấu khen thưởng), gửi về 
BTV huyện ủy và tương đương.

+ BTV huyện uỷ và tương đương: Danh sách đăng ký thi  đua của các 
TCCSĐ phấn đấu đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 3 năm liền, 5 năm liền đề nghị 
BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen, tặng cờ; các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc 
đảng ủy cơ sở phấn đấu đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liền đề nghị BTV 
Tỉnh ủy tặng bằng khen; đảng viên phấn đấu đạt tiêu chuẩn HTXSNV 5 năm 
liền, đề nghị BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen (kèm theo nội dung đăng ký phấn đấu 
của tổ chức đảng và đảng viên theo tiêu chuẩn quy định, gửi về Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy trước 31/3 hàng năm). 
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2- Xếp loại, khen thưởng
- Cuối năm cấp uỷ đảng chỉ đạo chính quyền, các ngành, MTTQ và các 

đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổng kết công tác năm, bình xét, xếp 
loại thi đua; gửi kết quả về BTV huyện uỷ và tương đương để có căn cứ xếp loại 
TCCSĐ. 

Sở Nội vụ, các ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh gửi kết quả xếp loại chính quyền, 
các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở về Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) trước ngày 15/01 của năm sau.

- Sau khi có kết quả xếp loại chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn 
thể chính trị - xã hội, Công an, Quân sự... các cấp tiến hành đánh giá, xếp loại 
khen thưởng.

2.1- Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ (kể cả chi bộ cơ sở)
- Chỉ đạo tổ chức chính quyền, Ban công tác MTTQ (với thôn, khu phố, 

cụm dân cư) và các chi hội đoàn thể tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại thi 
đua; tổ chức lấy ý kiến tham gia của Ban công tác MTTQ, BCH các chi hội đoàn 
thể về sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ.

- Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, tự chấm điểm xếp loại chất 
lượng đảng bộ, chi bộ; tổ chức cho đảng viên kiểm điểm và xem xét đánh giá 
chất lượng đảng viên, báo cáo cấp uỷ cấp trên xét công nhận, biểu dương tổ 
đảng và đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, (riêng chi bộ cơ sở xét, quyết định xếp 
loại chất lượng đảng viên; biểu dương tổ đảng, đảng viên, tặng giấy khen cho 
đảng viên HTXSNV của chi bộ).

- Đề nghị cấp ủy cấp trên xét biểu dương, khen thưởng đảng bộ, chi bộ đạt 
tiêu chuẩn đảng bộ, chi bộ TSVM tiêu biểu và đảng viên trong đảng bộ, chi bộ 
đạt tiêu chuẩn đảng viên HTXSNV.

2.2- Đảng uỷ cơ sở
- Chỉ đạo chính quyền, MTTQ (với xã, phường, thị trấn) và các đoàn thể 

tổng kết công tác năm, bình xét xếp loại thi đua; tổ chức lấy ý kiến tham gia của 
thường trực MTTQ và BCH các đoàn thể về sự lãnh đạo của đảng bộ.

- Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ trong năm, đề ra biện pháp 
khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tự chấm điểm đánh giá chất lượng của đảng bộ 
và báo cáo BTV huyện uỷ và tương đương xét công nhận.

- Xét, quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng của các đảng bộ bộ 
phận, chi bộ trực thuộc và đảng viên; xét quyết định biểu dương, tặng giấy khen 
đảng bộ bộ phận, chi bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc và thông báo kết quả 
cho đảng bộ bộ phận, chi bộ, đảng viên biết thực hiện; xét đề nghị cấp uỷ cấp 
trên khen thưởng đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, đảng viên của đảng bộ mình.

- Báo cáo kết quả xếp loại tổ chức đảng và đảng viên với BTV huyện uỷ và 
tương đương.
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2.3- BTV huyện uỷ và tương đương
- Lấy ý kiến của chính quyền, MTTQ, đoàn thể cùng cấp, xét quyết định 

xếp loại chất lượng TCCSĐ; xét, quyết định biểu dương, khen thưởng tặng giấy 
khen (không tặng cờ) cho TCCSĐ, đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng 
uỷ cơ sở TSVM tiêu biểu, đảng viên HTXSNV.

- Đề nghị BTV Tỉnh uỷ biểu dương, khen thưởng TCCSĐ, đảng bộ bộ phận 
và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở TSVM tiêu biểu, đảng viên HTXSNV của 
đảng bộ mình.

- Báo cáo kết quả tự xếp loại của đảng bộ, kết quả xếp loại TCCSĐ, đảng 
bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng viên của đảng bộ mình về 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) trước ngày 20/01 năm sau.

2.4- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
- Xét, quyết định biểu dương, khen thưởng; tặng Bằng khen, tặng cờ cho 

các TCCSĐ do BTV huyện uỷ và tương đương đề nghị.
- Xét, quyết định biểu dương khen thưởng (tặng bằng khen) các đảng bộ bộ 

phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở TSVM tiêu biểu, đảng viên HTXSNV do 
BTV huyện ủy và tương đương đề nghị.

2.5- Quy trình, thủ tục đề nghị khen thưởng
- TCCSĐ, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ và đảng viên tự nhận 

xét, xếp loại, thấy có đủ tiêu chuẩn, làm bản thành tích khen thưởng định kỳ, đề 
nghị cấp ủy hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp xét khen thưởng. Đề nghị BTV Tỉnh 
ủy khen thưởng cho tổ chức đảng, đảng viên thủ tục gồm: bản báo cáo thành tích 
khen thưởng của tổ chức đảng, đảng viên, ý kiến của hội đồng  thi đua khen 
thưởng, văn bản nhận xét và đề nghị của BTV huyện ủy và tương đương, gửi về 
BTV Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 20/01 năm sau).

- Đảng ủy cơ sở: Thẩm định thành tích (thông qua các đảng uỷ bộ phận, chi 
ủy chi bộ; lãnh đạo tổ chức chính quyền, đoàn thể trực thuộc) để quyết định tặng 
giấy khen hoặc đề nghị BTV huyện ủy và tương đương tặng giấy khen, BTV Tỉnh 
ủy tặng bằng khen cho đảng bộ bộ phận, chi bộ và đảng viên trong đảng bộ.

- BTV huyện ủy và tương đương: Ban Tổ chức phối hợp với các ban của 
cấp ủy và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đoàn thể cùng cấp giúp hội đồng 
thi đua khen thưởng thẩm định thành tích, báo cáo BTV xét, quyết định tặng 
giấy khen hoặc đề nghị BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen, tặng cờ.  

- BTV Tỉnh ủy: Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và 
đại diện một số ngành, đoàn thể tỉnh, giúp hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức 
đảng và đảng viên của Tỉnh ủy thẩm định thành tích của các TCCSĐ, đảng bộ 
bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ và đảng viên do BTV huyện ủy và tương 
đương đề nghị BTV Tỉnh ủy khen thưởng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp kết 
quả thẩm định, tổng hợp nhận xét đánh giá của một số sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh; phối hợp với lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy để dự kiến phương án, danh 
sách giúp hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên tỉnh. Hội 
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đồng thi đua khen thưởng họp thống nhất trình BTV Tỉnh ủy xét, quyết định 
tặng bằng khen cho TCCSĐ, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở 
và đảng viên, tặng cờ cho TCCSĐ.

3- Thành phần làm việc với tổ thẩm định của tỉnh
3.1- Thẩm định thành tích TCCSĐ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng 

bằng khen, tặng cờ: Mời đại diện BTV, lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy và 
tương đương tham dự. Ở cơ sở BTV Đảng uỷ (hoặc đảng uỷ bộ phận, ban chi 
uỷ) và trưởng các đoàn thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3.2- Tổ thẩm định cùng với Thường trực huyện ủy và tương đương rà 
soát các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở TSVM tiêu biểu 
và đảng viên xuất sắc của đảng bộ đề nghị BTV Tỉnh ủy khen thưởng.

4- Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng.
 Hội đồng thi đua khen thưởng của các huyện uỷ và tương đương do đồng 

chí Phó Bí thư Thường trực làm chủ tịch, đồng chí Trưởng Ban tổ chức làm phó 
chủ tịch, các đồng chí trưởng ban đảng và chánh văn phòng cấp ủy là uỷ viên; ở 
TCCSĐ không thành lập hội đồng thi đua khen thưởng; việc xét đề nghị khen 
thưởng do đảng ủy và ban chi ủy thực hiện.

B- KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ

I- Đối với tổ chức đảng 
Ngoài việc xét khen thưởng cho tổ chức đảng theo định kỳ nêu trên, các 

cấp ủy đảng cấp trên cần xét thưởng kịp thời những tổ chức đảng cấp dưới có 
thành tích đặc biệt xuất sắc, là điển hình tốt trong đảng bộ về từng lĩnh vực bằng 
những hình thức khen thưởng thích hợp.

Trình tự xét khen thưởng tổ chức đảng không theo định kỳ: Tổ chức đảng 
làm bản thành tích báo cáo cấp ủy cấp trên xét theo trình tự từ cấp ủy cấp trên 
trực tiếp đến cấp ủy ra quyết định khen thưởng.

II- Đối với đảng viên 
Ngoài việc xét khen thưởng đảng viên theo định kỳ nêu trên, các cấp ủy 

đảng cấp trên cần xét, khen thưởng kịp thời những đảng viên có thành tích xuất 
sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao ở từng lĩnh vực như: trong lao 
động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 
giáo dục, thể dục thể thao, quốc phòng, an ninh..., được cấp có thẩm quyền trao 
giải thưởng hoặc có hành động dũng cảm trong chiến đấu,  lao động, phòng 
chống thiên tai, chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội, được Nhà nước xét 
tặng những danh hiệu anh hùng, chiến sỹ thi đua...

BTV huyện ủy và tương đương: Xét tặng giấy khen cho các đảng viên có 
thành tích xuất sắc, được trao thưởng trong các kỳ thi tuyển, thi đấu Quốc gia; là 
chiến sỹ thi đua tiêu biểu khen cấp bộ, ngành.

BTV Tỉnh ủy: Xét tặng bằng khen cho những đảng viên có thành tích đặc 
biệt xuất sắc, được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng; được nhà nước xét tặng 
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danh hiệu anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, đoạt giải nhất trong các kỳ thi 
tuyển, thi đấu Quốc gia.

Quy trình xét khen thưởng đảng viên không theo định kỳ, đảng viên làm 
bản thành tích báo cáo chi bộ xét theo trình tự từ chi bộ đến cấp ủy ra quyết định 
khen thưởng.

C- KHEN THƯỞNG CƠ QUAN VÀ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
ĐẢNG

I- Đối tượng khen thưởng
- Tập thể: 
+ Các Ban và cơ quan của Tỉnh uỷ.
+ Các phòng, ban, khoa chuyên môn trực thuộc các ban xây dựng Đảng 

Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Báo Hưng 
Yên, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và các huyện, thành ủy, đảng 
ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Cá nhân: Là cán bộ, chuyên viên và cán bộ quản lý của các cơ quan nêu trên.
II- Số lượng khen thưởng 
- Các Ban và cơ quan của Tỉnh uỷ: Khen 01 đơn vị.
- Các cơ quan thuộc huyện, thành ủy: (Ban Tổ chức, cơ quan UBKT, Ban 

Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng và Trung Tâm bồi dưỡng chính trị) mỗi 
huyện, thành ủy chọn 01 tập thể và 02 cá nhân đề nghị BTV Tỉnh ủy khen thưởng.

- Các cơ quan thuộc Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: (Ban Tổ chức, Phòng công 
tác đảng và công tác quần chúng - Công an tỉnh, các phòng - Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh, cơ quan UBKT, Ban Tuyên giáo và Văn phòng cấp ủy) chọn 01 tập thể và 01 
cá nhân đề nghị BTV Tỉnh ủy khen thưởng.

- Văn phòng Tỉnh ủy và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, mỗi đơn vị 
chọn 01 tập thể (khoa, phòng) và 02 cá nhân đề nghị BTV Tỉnh ủy khen thưởng.

- Các cơ quan Ban Tổ chức, UBKT, Ban Tuyên giáo, Ban nội chính, Ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Báo Hưng Yên và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, 
mỗi đơn vị chọn 01 phòng (hoặc tương đương) và 01 cá nhân đề nghị BTV Tỉnh 
ủy khen thưởng.

III- Thời gian và thủ tục đề nghị khen thưởng
Các cơ quan, đơn vị tiến hành bình xét thi đua những tập thể và cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng cùng thời gian với kiểm điểm, 
đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. 

Thủ tục đề nghị khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc có 
bản báo cáo thành tích, danh sách và đề nghị khen thưởng gửi về Hội Đồng thi 
đua khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên tỉnh trước ngày 25/12, để báo cáo 
BTV Tỉnh ủy quyết định khen thưởng vào dịp tổng kết năm của các cơ quan, 
đơn vị.
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