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Gia Lai, ngày 18 tháng 11 năm 2020

HĐ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
V/v triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ 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 ;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành một số điều của 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;
Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 về việc ban hành Quy
chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Xây dựng hướng dẫn một số vấn đề về
triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, cụ thể như sau:
A. NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ
được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.
2. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được,
không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng
mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao
động, sản xuất, học tập, công tác.
Không tặng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen
thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen
thưởng cấp Nhà nước.
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.
B. VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA
I. Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

tiến”:

1. Danh hiệu thi đua được xét tặng cho cá nhân gồm:
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc
- Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Lao động tiên tiến
2. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua: Có Phụ lục chi tiết kèm theo.
II. Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với tập thể:
1. Danh hiệu thi đua được xét tặng cho tập thể gồm:
- Cờ thi đua của Chính phủ
- Cờ thi đua của Bộ Xây dựng,
- Cờ thi đua của UBND tỉnh
- Tập thể lao động xuất sắc
- Tập thể lao động tiên tiến
2. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua: Có Phụ lục chi tiết kèm theo.
C. VỀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
I. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân
1. Hình thức khen thưởng đối với cá nhân gồm:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
- Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng
2. Tiêu chuẩn khen thưởng: Có Phụ lục chi tiết kèm theo.
II. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể
1. Hình thức khen thưởng đối với tập thể gồm:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
- Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng
2. Tiêu chuẩn khen thưởng: Có Phụ lục chi tiết kèm theo.
C. MỘT SỐ THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG
1. Đối với xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;“Lao động tiên

- Trên cơ sở đăng ký thi đua năm 2020 của tập thể và cá nhân, đồng thời căn
cứ tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, các phòng, đơn vị họp bình xét, gửi Biên bản họp
và danh sách được bình xét cho Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở (qua Văn phòng

Sở) để Hội đồng xem xét, thống nhất và Giám đốc Sở quyết định tặng các danh hiệu
thi đua đối với tập thể và cá nhân.
2. Đối với xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:
Trên cơ sở đăng ký thi đua năm 2020 của cá nhân, đồng thời căn cứ tiêu
chuẩn danh hiệu thi đua, các phòng, đơn vị họp bình xét, gửi Hội đồng Thi đua,
khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) 01 bộ gồm:
- Biên bản họp và danh sách được bình xét
- Báo cáo sáng kiến; đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng
tại cơ quan, đơn vị.
3. Đối với xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng”:
Trên cơ sở đăng ký thi đua năm 2020 của cá nhân, các phòng, đơn vị họp bình
xét, gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) 02 bộ gồm:
- Biên bản họp và danh sách được bình xét
- Báo cáo thành tích của cá nhân (theo mẫu)
- Bản sao các quyết định công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của 03 lần liên
tục gần nhất của năm 2020 (năm 2017, năm 2018 và năm 2019).
- Bản xác nhận của Hội đồng sáng kiến cấp có thẩm quyền đối với sáng kiến,
giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, đơn
vị. Riêng năm 2020 nếu có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học thì phải
có Báo cáo sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học để Hội đồng Sáng kiến
cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận.
4. Đối với xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”:
Trên cơ sở đăng ký thi đua năm 2020 của cá nhân, các phòng, đơn vị họp bình
xét, gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) 02 bộ gồm:
- Biên bản họp và danh sách được bình xét
- Báo cáo thành tích của cá nhân (theo mẫu)
- Bản sao các quyết định công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của 03 lần liên
tục gần nhất của năm 2020 (năm 2018, 2019 và 2020).
- Báo cáo sáng kiến, giải pháp hoặc đề tài khoa học đã được nghiệm thu và áp
dụng hiệu quả trong thực tiễn.
- Quyết định công nhận của Giám đốc Sở về mức độ, phạm vi ảnh hưởng của
đề tài khoa học hoặc sáng kiến, giải pháp công tác góp phần tăng năng suất lao
động, hiệu quả công tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao
của tỉnh.
5. Đối với xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Tập thể lao
động xuất sắc”

Trên cơ sở đăng ký thi đua năm 2020 của tập thể, các phòng, đơn vị họp bình
xét, gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở (qua Văn phòng Sở) 02 bộ (bản
chính) gồm:
- Biên bản họp phòng, đơn vị
- Báo cáo thành tích của tập thể (theo mẫu)
6. Đối với xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng”
Trên cơ sở đăng ký thi đua năm 2020 của tập thể, các phòng, đơn vị họp bình
xét, gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở (qua Văn phòng Sở) 02 bộ (bản
chính) gồm:
- Biên bản họp phòng, đơn vị
- Báo cáo thành tích của tập thể (theo mẫu)
- Báo cáo hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế của tập thể.
7. Đối với xét tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”:
Các phòng, đơn vị họp bình xét, gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở (qua
Văn phòng Sở) 02 bộ (bản chính) gồm:
- Biên bản họp bình xét của phòng, đơn vị
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo
mẫu);
- Quyết định công nhận của Giám đốc Sở về mức độ, phạm vi ảnh hưởng của
đề tài khoa học hoặc sáng kiến, giải pháp công tác góp phần tăng năng suất lao
động, hiệu quả công tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao
của tỉnh.
8. Đối với xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”:
Các phòng, đơn vị họp bình xét, gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở (qua
Văn phòng Sở) 02 bộ (bản chính) gồm:
- Biên bản họp bình xét của phòng, đơn vị
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo
mẫu)
- Xác nhận của Hội đồng sáng kiến cấp có thẩm quyền đối với sáng kiến, giải
pháp, đề tài khoa học của cá nhân được đền nghị khen thưởng (đối với cá nhân).
9. Đối với xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”:
Các phòng, đơn vị họp bình xét, gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở (qua
Văn phòng Sở) 05 bộ (bản chính) gồm:
- Biên bản họp bình xét của phòng, đơn vị

mẫu)

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

10. Đối với xét tặng “Giấy khen của Giám đốc Sở”:
Các phòng, đơn vị họp bình xét, gửi Biên bản họp và danh sách tập thể, cá
nhân được bình xét cho Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) 01
bộ (bản chính) để xét tặng.
D. TỔ CHỨC THỰC HIẸN:
1. Các phòng, đơn vị tiến hành họp, bình xét và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng
theo quy định đối với tập thể, cá nhân thuộc phòng, đơn vị gửi về Văn phòng Sở
trước ngày 25/11/2020 để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở.
2. Từ ngày 03/12 đến 04/12/2020, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở họp
xem xét, thống nhất đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối
với tập thể, cá nhân.
- Trong quá trình thực hiện nếu Bộ Xây dựng có Thông tư hướng dẫn và
UBND tỉnh có Quyết định quy định mới về thi đua, khen thưởng thì sẽ điều chỉnh,
bổ sung cho phù hợp.
- Trong quá trình triển khai công tác thi đua, khen thưởng, các phòng, đơn vị
có vướng mắc, đề nghị các phòng, đơn vị phản ảnh về Thường trực Hội đồng Thi
đua, khen thưởng Sở (Văn phòng Sở ) để trao đổi./.
Nơi nhận:

- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở;
- GĐ các đơn vị sự nghiệp TT Sở;
- Lưu: VT, TT HĐTĐKT Sở.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Đỗ Việt Hưng

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA
VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
DANH HIỆU THI ĐUA
I. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
1. Lao động tiên tiến (Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng; Khoản 3 Điều 10
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ) được xét tặng hằng
năm cho CCVC, NLĐ đạt các tiêu chuẩn sau đây:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
b) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 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, chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
* Thời gian, điều kiện công tác để được bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến:
a) 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 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”.
b) Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu
“Lao động tiên tiến”.
c) Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, 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 cũ).
Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, 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, đơn
vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.
d) 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.
2. Chiến sỹ thi đua cơ sở (Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;
Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Điều
7 Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 26/7/2019)

1.Đối với CB,CC,VC:
a) Đạt 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.
* Quy định:
- Tỷ lệ công nhận danh hiệu “CSTĐ cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân
được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” (tính chung cho CB,CC,NV cơ quan
Sở, không kể lãnh đạo Sở; tính riêng cho mỗi đơn vị sự nghiệp).
- Trường hợp đối với sáng kiến đã được áp dụng nhưng chưa được công nhận
thì cá nhân có quyền yêu cầu công nhận sáng kiến; thời hạn công nhận sáng kiến là
01 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.
- Việc xét, công nhận sáng kiến được quy định tại các Điều 5,6,7 Nghị định số
13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến và các
Điều 3,5,6 Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và
Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.
2. Đối với cá nhân là lãnh đạo Sở: Căn cứ mức độ và phạm vi ảnh hưởng của
thành tích, hiệu quả sáng kiến đạt được của từng cá nhân để bình xét đề nghị công
nhận danh hiệu “CSTĐ cơ sở” và không tính vào tỷ lệ % của cơ quan Sở khi xét
danh hiệu “CSTĐ cơ sở”.
3. Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng (Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng
năm 2003; Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính
phủ; Điều 22 Thông tư số 06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng)
a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 03 lần liên tục
đạt danh hiệu “CCSTĐ cơ sở”;
b) Có đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng
hiệu quả công tác hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu được áp
dụng trong thực tiễn được Hội đồng sáng kiến cấp Bộ công nhận hoặc đạt giải nhất
tại các hội thi, hội giảng hoặc cấp quốc gia, có ảnh hưởng trong phạm vi của ngành.
* Quy định:
- Danh hiệu “CSTĐ ngành Xây dựng” được xét tặng sau năm đạt danh hiệu
“CSTĐ cơ sở” lần thứ ba.
- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu
“Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, công nhận.
4. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh ( Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;
Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Điều
7 Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 26/7/2019)
- Được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá
nhân có 3 lần đạt liên tục danh hiệu “CSTĐ cơ sở”.
- Ngoài tiêu chuẩn trên, các đối tượng sau đây phải đủ điều kiện, cụ thể:

a) Đối với cá nhân là lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở: Năm đề nghị khen thưởng
đơn vị phải được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Đối với cá nhân là lãnh đạo Sở: Năm đề nghị khen thưởng đơn vị phải hoàn
thành toàn diện các mặt công tác, có 2/3 số đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể
lao động tiên tiến” trở lên.
* Quy định:
- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu
“Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận.

2003)

II. ĐỐI VỚI TẬP THỂ
1. Tập thể Lao động tiên tiến (Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng năm

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có 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;
d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước.
2. Tập thể Lao động xuất sắc (Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng năm
2003; Điều 11 Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 26/7/2019)
- Được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên
tiến”.
a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện 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 “CSTĐ cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ
hình thức cảnh cáo trở lên;
đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
* Quy định:
- Tập thể có dưới 05 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không bình
xét danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
- Cơ quan, đơn vị mới thành lập phải có thời gian hoạt động từ 02 năm (24
tháng) trở lên mới bình xét danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
3. Cờ thi đua của Bộ Xây dựng (Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm
2003; Điều 18 Thông tư số 06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng)
a) Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực, hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm;.

b) Có nhân tố mới, mô hình mới có hiệu quả, có tính tiêu biểu cho các tập thể
khác trong cùng lĩnh vực học tập;
c) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước;
d) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực hiệu quả.
* Quy định:
- Số lượng tập thể được đề nghị xét tặng ‘Cờ thi đua của Bộ Xây dựng” thực
hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Xây dựng.
4. Cờ thi đua của UBND tỉnh (Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm
2003; Điều 10 Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 26/7/2019)
a) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong
năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.
b) Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc tỉnh học tập.
c) Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham
nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
* Quy định:
- Tập thể có dưới 05 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không bình
xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”.
- Tập thể tiêu biểu xuất sắc, phải đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70% trở lên cá nhân đạt
danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
+ Có cá nhân đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở”; không có cá nhân bị vi phạm kỷ
luật;
+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước;
+ Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hoặc trong sạch vững mạnh
tiêu biểu; tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hoặc vững mạnh xuất sắc.

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

2003)

I. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
1. Giấy khen của Giám đốc Sở (Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng năm

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
c) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng” xét tặng cho cá nhân công tác
trong ngành Xây dựng gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: (Khoản 1 Điều 71 Luật
Thi đua, khen thưởng năm 2003; Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 06/2015/TT-BXD
ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng)
a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Bộ
Xây dựng phát động hàng năm.
b) Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở 01 trong các lĩnh vực
thuộc ngành Xây dựng.
c) Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay trước năm đề nghị,
trong thời gian đó có 02 sáng kiến, giải pháp được công nhận và áp dụng hiệu quả
trong phạm vi cấp cơ sở.
3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Khoản 1 Điều 71 Luật Thi đua,
khen thưởng năm 2003; Khoản 1, Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 13 Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
26/7/2019)
a) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
b) Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân,
trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm
vi cấp cơ sở;
c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Đối với cá nhân là đảng viên phải được xếp loại là đảng viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ 02 năm liên tục trở lên.
4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
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: (Khoản 1 Điều 71 Luật

Thi đua, khen thưởng năm 2003; Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ)
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 ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể
trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;
b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng
trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và
05 năm tiếp theo trở lên 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.
II. ĐỐI VỚI TẬP THỂ
1. Giấy khen của Giám đốc Sở (Khoản 2, Điều 75 Luật Thi đua, khen
thưởng năm 2003)
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
b) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các
phong trào thi đua;
c) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
d) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập
thể.
2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
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: (Khoản
2, Điều 72 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Khoản 2, Điều 39 Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Khoản 1, Điều 28 Thông tư số
06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng)
a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua của Bộ
Xây dựng.
b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng
lĩnh vực của ngành Xây dựng.
c) Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay trước năm đề nghị,
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 đối với các thành viên trong tập thể.
d) Tổ chức Đảng, đoàn thể được công nhận trong sạch, vững mạnh trong 02
năm liên tục; giải quyêt kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền.
3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
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 các tiêu chuẩn sau: (Khoản 2, Điều 72
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Khoản 2, Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 33/QĐ-UBND
ngày 26/7/2019)
a) Là tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong số những tập thể 02 năm liên tục
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được
các cụm, khối thi đua của tỉnh bình xét, suy tôn; hoặc lập được thành tích xuất sắc
trong các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do tỉnh phát động;
b) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng
các phong trào thi đua;
c) Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm;.
d) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mỗi thành viên trong tập thể;
d) Đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể đó
phải đạt trong sạch, vững mạnh.
4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
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: ((Khoản
2, Điều 71 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Khoản 3, Điều 38 Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ)
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 ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể
trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;
b) Lập được thành tích đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ,
ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và
05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có
01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có
02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

