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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

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

Số: 24/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

tại thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một sô điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

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

Căn cứ Thông tư sô 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Nghị định sô 91/2017/NĐ-
CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều 
của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 2489/TTr-SNV ngày 03 
tháng 7 năm 2018, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn sô 979/STP-VB 
ngày 31 tháng 01 năm 2018, Công văn sô 4600/STP-VB ngày 23 tháng 5 năm 2018 
và của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phô tại Công văn sô 2289/VP-KSTT ngày 
07 tháng 3 năm 2018. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen 
thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2018, thay thế 
Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

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

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu 
chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm 
quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý Nhà nước về thi 
đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể 
được khen thưởng thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố. 

Điều 2. Đối tượng thi đua, khen thưởng 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân sau: công dân Việt Nam, các 
cơ quan Đảng, các cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 
thể, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các Hội quần chúng, các đơn vị sản xuất 
kinh doanh (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương), đơn vị Lực lượng vũ trang 
nhân dân, gia đình, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, người Việt 
Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức 
quốc tế tại thành phố có thành tích và công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng 

1. Nguyên tắc thi đua 

a) Thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh 
thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. 
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b) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua, thành 
tích trong các phong trào thi đua. Các cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua 
đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu thi đua, chỉ tiêu thi đua; không đăng 
ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận danh hiệu thi đua; tập thể có cá nhân bị 
xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên không được xét thi đua. 

c) Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích là 
căn cứ để xét công nhận danh hiệu thi đua và xét khen thưởng do người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền khen thưởng quyết định và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 

2. Nguyên tắc khen thưởng 

a) Đối với hình thức khen thưởng cấp thành phố và khen thưởng cấp Nhà nước: 
việc đánh giá, công nhận thành tích và đề nghị cấp trên khen thưởng do người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền khen thưởng 
hoặc trình cấp trên khen thưởng có trách nhiệm công khai cá nhân, tập thể được đề 
nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí 
Minh, Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" trên phương 
tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý. 

Việc lấy ý kiến của nhân dân trên phương tiện thông tin và kết quả xử lý thông 
tin (kể cả đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có) phải báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trước khi quyết định khen thưởng hoặc trình cấp 
trên khen thưởng. 

c) Căn cứ đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao và thành tích đạt được của cá 
nhân, tập thể để đề nghị cấp trên khen thưởng các hình thức phù hợp. 

Quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển 
hình tiên tiến trong phong trào thi đua; người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều 
sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Không cộng dồn thành tích đã khen của 
lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau. Không nhất thiết khen thưởng 
lần sau phải cao hơn lần trước. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người 
trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu (phấn 
đấu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên). 

d) Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu 
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chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 

đ) Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cá nhân, tập thể đang 
trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có 
dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ của 
các cơ quan có thẩm quyền. 

e) Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Tập thể, cá 
nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng 
thưởng hình thức đó, không đề nghị tặng hai loại Huân chương hoặc tặng Huân chương 
và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành 
phố và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cùng một thành tích. 

g) Đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 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. 

h) Khi xét khen thưởng cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải 
căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo, quản lý. 

i) 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. 

k) Đối với khen thưởng theo chuyên đề: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ thực hiện việc khen thưởng hoặc 
đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương 
khác khi tiến hành sơ kết, tổng kết thi đua theo chuyên đề. 

l) Đối với khen thưởng đột xuất: 

Không xét khen thưởng đột xuất đối với cá nhân, tập thể thực hiện công việc 
được đảm nhận theo nhiệm vụ công tác hoặc theo chương trình, kế hoạch đã định 
trước. 
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Chương II 
TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU 

VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA 

Mục 1 
HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM 

TRONG TỔ CHỨC THI ĐUA 

Điều 4. Hình thức tổ chức thi đua 

1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động thi đua, nhằm thực hiện tốt công 
việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Đối tượng thi đua thường xuyên là các cá nhân trong một tập thể, các tập thể trong 
cùng một cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức 
năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng nhau (các cụm, khối thi đua tổ chức 
ký kết, thực hiện giao ước thi đua). 

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

2. Thi đua theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 
trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất 
định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Chỉ phát động thi đua theo đợt khi đã xác định rõ thời gian, mục đích, yêu 
cầu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp. 

a) Khi tổ chức phong trào thi đua theo đợt, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Kế 
hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố để 
theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn khen thưởng. 

b) Các phong trào thi đua phải thực hiện chế độ báo cáo và đề nghị khen thưởng 
theo quy định của Nhà nước. 

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương khi sơ kết, tổng kết các phong 
trào thi đua theo đợt trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc khen 
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thưởng theo thẩm quyền. 

Khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua có thời gian từ 3 năm trở lên, lựa chọn 
các cá nhân, tập thể xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố khen thưởng trên cơ sở có chủ trương và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp 
thuận việc khen thưởng. 

Điều 5. Nội dung tổ chức phong trào thi đua 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm triển khai tổ chức 
phong trào thi đua trong phạm vi quản lý với một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 
vị, địa phương và có tính khả thi, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền; nội dung 
bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra chỉ tiêu, phương pháp thi 
đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của cá nhân, tập thể. 

2. Triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia và 
đảm bảo các điều kiện tinh thần, vật chất cho phong trào. Thường xuyên theo dõi quá 
trình tổ chức thực hiện; chú trọng công tác chỉ đạo điểm, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm 
tra. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương; các phương tiện 
thông tin đại chúng trong việc phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến để tuyên 
truyền, biểu dương, nhân rộng. Tăng cường phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm, 
cách làm hay, hiệu quả để mọi người học tập. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên 
truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các 
phong trào thi đua. 

3. Tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, hiệu quả, ý nghĩa, 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 bình xét, công 
nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất 
sắc. 

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân trong 
triển khai tổ chức phong trào thi đua 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì, phối hợp với tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp cùng cấp để tổ chức phát động, chỉ đạo tổ chức triển khai phong 
trào thi đua trong phạm vi quản lý; chủ động phát hiện, lựa chọn các cá nhân, tập thể 
có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; tuyên 
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truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến và tạo điều kiện để cá nhân, tập thể 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. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận, 
các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan Nhà nước để phát động, triển khai các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình 
tiên tiến; 

b) Phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên; tham gia với các 
cơ quan chức năng tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân 
dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; 

c) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp 
thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về thi 
đua, khen thưởng. 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng 

1. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành 
căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng 
năm, 5 năm và nhiệm vụ chính trị được giao để tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, 
chính quyền về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua; đặc 
biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong 
trào thi đua; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 
các tổ chức thành viên trong việc hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua và kiểm 
tra việc thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng các 
điển hình tiên tiến; đề xuất khen thưởng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 
thi đua, khen thưởng. 

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có trách nhiệm giúp người đứng đầu 
đánh giá thành tích của cá nhân, tập thể có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc; ảnh 
hưởng trong thành phố hoặc ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. 

Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tham mưu Chủ 
tịch Hội đồng tổ chức họp Hội đồng. Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 thành viên tham 
dự. Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị hoặc ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch Hội đồng 
chủ trì. Chủ tịch Hội đồng thực hiện bỏ phiếu như các thành viên khác. Cơ quan 
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thường trực Hội đồng xin ý kiến các thành viên vắng mặt bằng văn bản, tổng hợp, 
báo cáo Chủ tịch Hội đồng; hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng và hồ sơ đề nghị khen 
thưởng theo quy định. 

Điều 8. T rách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng 

Cơ quan thông tin đại chúng thuộc thành phố có trách nhiệm phản ánh đúng kết 
quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thường xuyên tuyên truyền chủ 
trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát hiện 
các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; biểu dương, tôn 
vinh, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; đấu tranh với các hành vi 
vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố. 

Mục 2 
DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA 

Điều 9. Các danh hiệu thi đua 

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua 
thành phố, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến (đối với lực 
lượng vũ trang nhân dân). 

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của 
thành phố, Tập thể Lao động xuất sắc, Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị quyết 
thắng, Đơn vị tiên tiến (đối với lực lượng vũ trang nhân dân). 

3. Danh hiệu thi đua đối với ấp, khu phố: Ấp văn hóa, Khu phố văn hóa. 

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

Điều 10. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp 

1. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" và "Chiến sĩ thi đua thành phố" thực 
hiện theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 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 (gọi tắt là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP). 

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

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến"; 

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được Thủ 
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trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu 
khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc mưu trí, 
sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm được đơn vị 
công nhận. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không 
quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc danh hiệu "Chiến sĩ 
tiên tiến". 

Điều 11. Danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" 

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

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

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh 
thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua; 

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

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

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

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

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

3. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm 
cứu người, cứu tài sản 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", "Chiến sĩ tiên tiến". 

4. 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", "Chiến sĩ tiên tiến". Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết 
quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét danh hiệu "Lao động tiên tiến 



12 CÔNG BÁO/Số 72/Ngày 15-8-2018 

tiến", "Chiến sĩ tiên tiến". 

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

6. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm 
xem xét, bình bầu danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ 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 được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời 
gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ 
tiên tiến" do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và phải 
có ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, 
biệt phái. 

7. Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đối với cá 
nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

Điều 12. Danh hiệu "Cờ Thi đua của Chính phủ" 

"Cờ Thi đua của Chính phủ" được xét tặng cho các tập thể sau: 

1. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua cấp thành phố được 
bình xét từ cụm, khối thi đua thuộc thành phố hàng năm gồm: có thành tích, hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; có nhân tố 
mới, mô hình mới cho các cơ quan, đơn vị khác học tập; nội bộ đoàn kết, đi đầu trong 
việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội 
khác. 

2. Tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Trung ương 
phát động, được đánh giá bình xét, suy tôn khi sơ kết, tổng kết phong trào từ 05 năm 
trở lên. 

3. Số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng "Cờ Thi đua của Chính phủ" không 
quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ Thi đua thành phố. 

4. Trên cơ sở số lượng được tặng Cờ Thi đua thành phố do các cơ quan, đơn vị, 
địa phương thuộc thành phố đề nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xét 
chọn các tập thể đứng nhất các ngành, lĩnh vực để đề nghị tặng Cờ Thi đua của 
Chính phủ. 

Điều 13. Danh hiệu "Cờ Thi đua thành phố" 
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1. "Cờ Thi đua thành phố" được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, 
là tập thể xuất sắc nhất cụm, khối thi đua do thành phố tổ chức; 

b) Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc thành phố học tập; 

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

2. Đối tượng xét tặng Cờ Thi đua thành phố là các tập thể do Ủy ban nhân dân 
thành phố quyết định tổ chức phân chia thành các cụm, khối thi đua. Việc công nhận 
là tập thể tiêu biểu xuất sắc để được xét tặng "Cờ Thi đua thành phố" phải được 
thông qua bình xét, đánh giá, so sánh giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua. 

3. Cờ Thi đua thành phố xét tặng cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong 
trào thi đua theo chuyên đề do thành phố phát động, được đánh giá suy tôn khi sơ kết, 
tổng kết phong trào từ 03 năm trở lên. 

Điều 14. Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng" 

1. Về tiêu chuẩn 

Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng" được xét tặng cho 
các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến"; 

b) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

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

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

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

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

2. Đối tượng xét duyệt 

a) Đối với sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố và tương đương, gồm: 
phòng, ban, chi cục và tương đương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc phòng, ban và 
tương đương của các sở, ban, ngành, đoàn thể nhưng có quy mô lớn, được tổ chức 
phân chia và hoạt động trong cụm, khối thi đua trực thuộc. 
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b) Đối với quận, huyện, gồm: phòng, ban và tương đương; các đơn vị trực thuộc 
quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; lực lượng Công an xã, thị trấn 
(nơi không bố trí công an chính quy), Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn. 

c) Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh gồm 

- Phòng, ban, công ty, phân xưởng, xí nghiệp, chi nhánh thuộc công ty, tổng 
công ty thuộc thành phố và tương đương; phòng, ban, công ty, phân xưởng, xí nghiệp 
trực thuộc công ty con và tương đương thuộc công ty, tổng công ty thuộc thành phố 
và tương đương nhưng có quy mô lớn, được tổ chức phân chia và hoạt động trong 
cụm, khối thi đua trực thuộc. 

- Công ty, xí nghiệp và tương đương trực thuộc quận, huyện hoặc đóng trên địa 
bàn quận, huyện có tham gia hoạt động cụm, khối thi đua do thành phố tổ chức; công 
ty, phòng, ban, phân xưởng, xí nghiệp... trực thuộc công ty, xí nghiệp... đóng trên địa 
bàn quận, huyện nhưng có quy mô lớn, được tổ chức phân chia và hoạt động trong 
cụm, khối thi đua trực thuộc. 

d) Đối với đơn vị sự nghiệp gồm: trường học, bệnh viện và tương đương (trừ các 
trường Đại học trong các khối thi đua thuộc thành phố); các đơn vị trực thuộc như 
phòng, ban, khoa và tương đương trực thuộc trường học, bệnh viện và tương đương 
nhưng có quy mô lớn, được tổ chức phân chia và hoạt động trong cụm, khối thi đua 
trực thuộc. 

Điều 15. Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến" 

Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến" được xét tặng cho 
các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; 

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 

- 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; 

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

Điều 16. Danh hiệu "Ấp văn hóa", "Khu phố văn hóa", "Gia đình văn 
hóa" 

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 
2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ 
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tục, hồ sơ công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa" 
"Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương; Quyết định số 
1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 - 2021. 

Chương III 
HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Mục 1 
LOẠI HÌNH KHEN THƯỞNG 

Điều 17. Các loại hình khen thưởng 

1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng 
cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) là khen thưởng cho cá nhân, tập thể 
đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị phát động. 

3. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích 
đột xuất. 

Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm 
vụ mà cá nhân, tập thể phải đảm nhiệm. 

Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất là thành tích đột xuất đạt được ở mức độ 
đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước 
hoặc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc 
trong các lĩnh vực được khu vực hoặc thế giới ghi nhận. 

4. Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình 
tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý 
trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 
- xã hội, có công lao, thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và của dân tộc. 

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

6. Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho cá nhân, tập thể người nước ngoài 
có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ở một 
trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao 
hoặc lĩnh vực khác. 

Mục 2 
KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC 

Điều 18. Khen thưởng cấp Nhà nước 

1. Tiêu chuẩn xét khen thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, 
Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xét, đề nghị cấp trên khen thưởng: Huân 
chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương 
Lao động (các hạng), Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huân chương Dũng cảm, 
Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Anh hùng Lao động, Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ, Khen thưởng thành tích cống hiến, Danh hiệu vinh dự 
Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 

Mục 3 
KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ 

Điều 19. Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố 

1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích 

Xét khen thưởng hàng năm cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc vào dịp 
tổng kết năm công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dịp tổng kết năm học 
của các trường học, đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với cá nhân 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; 

- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng 
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kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. 

b) Đối với tập thể 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. 

- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 02 lần 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 đối với mọi thành viên trong 
tập thể. 

c) Đối với tập thể có thành tích xuất sắc được cụm, khối thi đua do thành phố tổ 
chức bình xét trong phong trào thi đua hàng năm (giao Thường trực Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng thành phố có hướng dẫn số lượng cụ thể). 

d) Đối với tập thể không thuộc đối tượng công nhận danh hiệu Tập thể Lao động 
xuất sắc và không được tặng Cờ thi đua hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố: 
căn cứ theo thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có phạm vi ảnh 
hưởng cấp thành phố để tặng Bằng khen. 

đ) Đối với cá nhân, tập thể không thuộc đối tượng xét tặng các danh hiệu thi 
đua, hình thức khen thưởng hàng năm: lựa chọn trong số các cá nhân, tập thể tiêu 
biểu xuất sắc có 02 năm liên tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành 
phố tặng Giấy khen về thành tích hằng năm. 

2. Khen thưởng theo đợt, chuyên đề 

a) Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong phong 
trào thi đua theo đợt, chuyên đề khi sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện từ 03 năm trở 
lên. 

Việc khen thưởng theo đợt, chuyên đề chủ yếu sử dụng hình thức khen thưởng 
của cơ quan, đơn vị chủ trì phát động thi đua, những trường hợp có thành tích xuất 
sắc nhằm biểu dương toàn địa phương, toàn ngành, toàn thành phố mới lập hồ sơ đề 
nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng. Việc đề nghị Ủy ban nhân 
dân thành phố khen thưởng theo đợt, chuyên đề căn cứ theo các nội dung, tiêu chí, 
tiêu chuẩn xét khen thưởng đã xây dựng, đăng ký thi đua, phát động thi đua ngay từ 
khi triển khai phát động phong trào và đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 
theo quy định. 
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Khen thưởng theo đợt, chuyên đề chủ yếu để khen thưởng cho các cá nhân, tập 
thể trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Nếu nội dung phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề 
chính là nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của cơ quan, đơn vị thì các cá nhân, tập 
thể trong cơ quan, đơn vị đó không được đề nghị khen thưởng theo đợt, chuyên đề, 
thành tích này sẽ được tổng hợp để xét khen thưởng vào tổng kết năm. 

b) Việc khen thưởng cho các cá nhân, tập thể khi sơ kết, tổng kết thực hiện Luật, 
Pháp lệnh, Nghị định., hoặc phục vụ Hội thi, Hội thao, Hội diễn, Liên hoan, Lễ hội, 
Tổng điều tra, Bầu cử... chỉ được xem xét khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban 
nhân dân thành phố và hướng dẫn của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
thành phố), chủ yếu trình khen thưởng cho các cá nhân, tập thể trực tiếp tham gia 
hoặc đạt các giải thưởng theo quy định. 

c) Khen thưởng đối với gia đình: gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" và 
có đóng góp về công sức, đất đai, tài sản cho địa phương, xã hội mang lại hiệu quả đã 
được công nhận và nhân rộng trên địa bàn thành phố. 

d) Khen về thành tích hoạt động từ thiện - xã hội: tùy đối tượng, tính chất và 
hiệu quả mang lại của việc vận động, đóng góp để tặng Bằng khen cho các cá nhân và 
tập thể. 

đ) Khen thưởng nhân kỷ niệm thành lập các cơ quan, đơn vị (05 năm, 10 năm, 
15 năm, 20 năm, 25 năm.): 

- Đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân 
thành phố xem xét tặng Bằng khen đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, 
đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. 

- Đối với các cá nhân và tập thể không thuộc đối tượng bình xét thi đua hằng 
năm, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có 
thành tích tiêu biểu xuất sắc đã được tặng 02 Giấy khen của Sở, ban, ngành, đoàn thể 
thành phố, tổng công ty và công ty thuộc thành phố, các quận, huyện (trong thời gian 
05 năm tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng). 

- Đối với các cá nhân, tập thể thuộc đối tượng xét khen thưởng theo công trạng 
và thành tích năm, Ủy ban nhân dân thành phố không xem xét tặng Bằng khen nhân 
kỷ niệm thành lập đơn vị. 

e) Đối với cá nhân, tập thể khi kết thúc nhiệm kỳ, có thành tích xuất sắc tiêu 
biểu được lựa chọn (30%) trong số cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp 
có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố từ 05 năm trở lên. 
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g) Đối với khen thưởng các phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành Trung ương 
phát động hoặc các chuyên đề do cơ quan, đơn vị chủ trì phát động phải được sự chấp 
thuận của Ủy ban nhân dân thành phố về đối tượng, số lượng (thông qua Ban Thi đua -
Khen thưởng (Sở Nội vụ)) trước khi đề nghị khen thưởng. 

3. Khen thưởng đột xuất 

a) Cá nhân, tập thể có hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp, gương người tốt, 
việc tốt trong việc cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, nhân dân trong thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh...; dũng cảm trong chiến đấu nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội có phạm vi ảnh hưởng và tác dụng nêu gương trong toàn thành phố. 

b) Cá nhân, tập thể đạt thành tích Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc giải Nhất, 
Nhì, Ba và Khuyến khích tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, quốc tế; đạt giải Nhất 
hoặc đạt Huy chương vàng các cuộc thi do thành phố tổ chức; đậu thủ khoa các kỳ thi 
Trung học phổ thông và kỳ thi quốc gia. 

c) Cá nhân được các cơ quan có thẩm quyền phân công trực tiếp bồi dưỡng, đào 
tạo, huấn luyện cho các đối tượng quy định tại Điểm b Khoản này. 

Các cá nhân, tập thể được quy định tại Điểm b, c Khoản này đã được Trung 
ương khen thưởng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố không tặng Bằng khen. 

d) Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đạt các giải thưởng, danh hiệu do Ủy 
ban nhân dân thành phố tổ chức phát động và công nhận. 

đ) Cá nhân, tập thể khi được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố 
được chi tiền thưởng theo quy định. Trong một số trường hợp cụ thể, cơ quan, tổ 
chức đề nghị khen thưởng phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) báo 
cáo, đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định mức khen thưởng. 

4. Khen thưởng đối ngoại 

Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho cá nhân, tập thể người 
nước ngoài có nhiều thành tích, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển thành 
phố. 

5. Khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động 

a) Đối với công nhân, người lao động 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; 
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- Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, trong 02 năm liên tục có 01 sáng 
kiến trở lên mang lại hiệu quả và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ 
cho từ 03 lao động trở lên phát huy nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ hoặc 
có 02 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong thời gian đó được tặng 02 Giấy 
khen của lãnh đạo đơn vị. 

b) Đối với nông dân 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; 

- Có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 01 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông 
dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động. 

Điều 20. Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố 

Được xét khen thưởng cho những đơn vị có tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống 
10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, 30 năm... 

1. Đối tượng xét tặng Cờ Truyền thống 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, cơ quan, đơn vị, các quận, huyện, Tổng 
Công ty, Công ty thuộc thành phố; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành 
phố; các đơn vị sự nghiệp (thuộc Sở, ngành, quận, huyện) và các doanh nghiệp trên 
địa bàn thành phố. 

2. Tiêu chuẩn để xét khen thưởng Cờ Truyền thống 

a) Đối với Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện, cơ quan, đơn vị, 
và Tổng Công ty, Công ty thuộc thành phố và các đơn vị sự nghiệp: Trong 10 năm 
tính đến thời điểm đề nghị tặng Cờ Truyền thống phải có ít nhất 01 Cờ thi đua của 
thành phố hoặc 03 Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Đối với các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố: Trong 10 năm 
tính đến thời điểm đề nghị phải có ít nhất 03 Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành 
phố hoặc Bằng khen của Bộ, ngành, đoàn thể trung ương trong thời điểm đề nghị 
tặng Cờ Truyền thống. 

c) Các đơn vị không thuộc đối tượng xét danh hiệu thi đua: Trong 10 năm tính 
đến thời điểm đề nghị phải có ít nhất 03 Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố 
hoặc Bằng khen của Bộ, ngành, đoàn thể trung ương. 

d) Cờ Truyền thống do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, đơn vị 
được tặng một lá cờ có ghi tên đơn vị và không kèm theo tiền thưởng. 
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đ) Giữa 2 lần đề nghị Cờ truyền thống phải cách nhau 10 năm. 

Điều 21. Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh 

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

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

a) Đối với các cá nhân trong các cơ quan, đơn vị có tổ chức bình xét thi đua 
hàng năm: phải có quá trình công tác, hoạt động tại thành phố từ 10 năm trở lên và 
tính đến thời điểm đề nghị phải ít nhất đạt 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành 
phố và 01 Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Đối với các cá nhân khác không nằm trong diện bình xét danh hiệu thi đua 
hàng năm, được căn cứ theo thành tích đóng góp cụ thể, nếu là người trong nước thì 
ngoài những đóng góp cụ thể trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm đề nghị phải 
được Ủy ban nhân dân thành phố tặng 02 Bằng khen. 

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

d) Đối với người nước ngoài, phải có công lao đóng góp tích cực cho sự nghiệp 
xây dựng và phát triển của thành phố trên các lĩnh vực, được các cơ quan có thẩm 
quyền công nhận và đề xuất khen thưởng. Riêng đối với người nước ngoài làm việc 
tại các Lãnh sự quán, các Văn phòng đại diện Kinh tế, Thương mại, Văn hóa các 
nước đóng trên địa bàn thành phố thực hiện việc xét khen thưởng theo chỉ đạo của 
Lãnh đạo thành phố. 

Trong thời gian được tính để xét tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, cá 
nhân không vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

Điều 22. Thư khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

1. Thư khen là hình thức động viên, khích lệ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố đối với các cá nhân, tập thể có thành tích, hành động nổi bật trong các lĩnh 
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vực của đời sống xã hội để tuyên truyền, nêu gương trong toàn thành phố. 

2. Tiền thưởng kèm theo Thư khen do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
quyết định. 

Điều 23. Gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành 
phố 

1. Nguyên tắc xét gắn biển công trình và khen thưởng 

a) Gắn biển công trình được thực hiện thường xuyên nhân dịp kỷ niệm các ngày 
lễ lớn của thành phố và đất nước. 

b) Công trình phải được đăng ký gắn biển trước khi khởi công và tổ chức phát 
động thi đua theo quy định. 

c) Việc xét gắn biển công trình và khen thưởng cá nhân, tập thể phải đảm bảo 
chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện công trình được gắn biển 

a) Tiêu chuẩn 

- Chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; 
đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả đầu tư và bảo vệ 
môi trường. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng, không để xảy ra tai nạn lao 
động nghiêm trọng. 

- Thành phố gắn biển đối với công trình tiêu biểu có ý nghĩa chính trị, kinh tế -
xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng và phạm vi ảnh hưởng rộng trên toàn 
địa bàn thành phố. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố gắn biển đối với công trình 
có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng và phạm 
vi ảnh hưởng trong địa phương, ngành, lĩnh vực. 

b) Điều kiện 

- Phải được chủ đầu tư đăng ký chuyên đề gắn biển công trình trước khi khởi 
công công trình. Trường hợp đặc biệt để phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị đột 
xuất thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố 
đối với công trình đề nghị thành phố gắn biển hoặc lãnh đạo Sở, ban, ngành, đoàn 
thể, quận, huyện, công ty và tổng công ty thuộc thành phố đối với công trình đề nghị 
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Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, công ty và tổng công ty thuộc thành phố gắn 
biển. 

- Hoàn thành 100% các hạng mục xây lắp và có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định. 

- Sau khi nghiệm thu, bàn giao, công trình phải được đưa vào sử dụng đúng mục 
đích và có hiệu quả. 

3. Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích 

a) Đối với tập thể: Là chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý, tư vấn, giám sát, thi công 
công trình gắn biển có thành tích trong quá trình thi công giúp tiết kiệm từ 5% dự 
toán xây dựng hoặc rút ngắn thời gian thi công công trình từ 5% đến 10% kế hoạch 
tiến độ trở lên. 

b) Đối với cá nhân: Là cá nhân trực tiếp quản lý, tư vấn, giám sát, thi công; Có 
giải pháp công tác, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biện pháp thi công hoặc áp dụng công 
nghệ mới để tăng năng suất lao động, góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, rút ngắn thời 
gian thi công và nâng cao chất lượng công trình được gắn biển. 

Điều 24. Công nhận gương điển hình tiên tiến cấp thành phố 

1. Công nhận gương điển hình tiên tiến cấp thành phố là hình thức khen thưởng 
vinh dự của thành phố, khen thưởng cho các cá nhân và tập thể chấp hành tốt chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 
trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội; mỗi cá nhân chỉ được tặng một lần. Công nhận gương điển hình tiên tiến cấp 
thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tặng thưởng; cá nhân, 
tập thể được công nhận gương điển hình tiên tiến cấp thành phố không kèm theo tiền 
thưởng. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để xét công nhận gương điển hình tiên tiến cấp thành 
phố: 

a) Đối với tập thể: Tập thể là điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng 
là tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể đạt các tiêu chuẩn 
sau đây: 

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động 
với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi 
đua của đơn vị, địa phương hoặc có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, 
áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm 
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vụ. 

- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua phong trào thi đua yêu nước. 

- Chăm lo đời sống của thành viên trong tập thể và tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội, từ thiện. 

- Không có cá nhân thuộc đơn vị quản lý trực tiếp bị kỷ luật từ hình thức khiển 
trách trở lên. 

b) Đối với cá nhân: Cá nhân là điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng 
là cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân đạt các tiêu chuẩn 
sau đây: 

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, 
phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập, lao động, công tác, chiến đấu tại đơn vị, 
địa phương. 

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ 
thiện do các cấp, các ngành phát động. 

- Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng 
đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; đóng 
góp tích cực, rõ nét vào hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, có nhiều sáng 
kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững an ninh - quốc phòng của đơn vị, địa phương. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế 
hoạch tổ chức tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, 
việc tốt, lựa chọn cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để 
biểu dương, tôn vinh, đề xuất khen thưởng kịp thời. 

Điều 25. Giấy khen 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố xét, tặng Giấy khen cho các 
tập thể, cá nhân sau: 

1. Khen thưởng công trạng và thành tích 

Xét khen thưởng hàng năm cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc vào 
dịp tổng kết năm công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương và dịp tổng kết năm học 
của các trường học: 



CÔNG BÁO/Số 72/Ngày 15-8-2018 25 

a) Đối với cá nhân 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Được xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến". 

b) Đối với tập thể: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. 

- Được xét tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến". 

c) Khen thưởng đối với gia đình 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tặng Giấy khen cho gia đình đạt danh 
hiệu "Gia đình văn hóa" và có đóng góp về công sức, đất đai, tài sản cho địa phương, 
xã hội mang lại hiệu quả được công nhận và nhân rộng trên địa bàn quận, huyện. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tặng Giấy khen cho gia đình đạt 
danh hiệu "Gia đình văn hóa" và có đóng góp về công sức, đất đai, tài sản cho địa 
phương, xã hội mang lại hiệu quả được công nhận và nhân rộng trên địa bàn xã, 
phường, thị trấn. 

d) Khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động 

- Đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, cấp huyện. 

- Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về tay nghề, tích cực phát huy sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. 

- Có mô hình, sáng kiến, giải pháp trong sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và 
tích cực giúp đỡ, phổ biến kinh nghiệm cho mọi người xung quanh cùng áp dụng có 
hiệu quả. 

đ) Khen thưởng cho các hộ kinh doanh cá thể tiêu biểu trong số các hộ đạt các 
tiêu chuẩn sau 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà 
nước. 
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- Thực hiện hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, năm sau cao hơn 
năm trước. 

- Tích cực vận động các cá nhân, hộ kinh doanh khác cùng thực hiện tốt các 
chính sách, pháp luật thuế. 

- Đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". 

e) Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc cấp trên như: Viện kiểm sát, Tòa 
án, Công an, Quân sự... đóng trên địa bàn quận, huyện, hàng năm tham gia tích cực 
và có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do ngành, địa phương, thành 
phố phát động; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xét tặng Giấy khen về thành 
tích xuất sắc trong công tác góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 
- an ninh tại địa phương theo quy chế thi đua, khen thưởng của các quận, huyện quy 
định. 

2. Khen thưởng theo đợt, chuyên đề 

- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua 
theo đợt, chuyên đề do cơ quan, đơn vị, thành phố phát động. 

- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp tích cực 
trong xây dựng và phát triển ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương nhân kỷ 
niệm ngày truyền thống, thành lập (05 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm...) hoặc các kỳ 
Đại hội, tổng kết nhiệm kỳ... 

- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết, tổng kết triển khai thực 
hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định...; Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
tổ chức, triển khai, thực hiện hoặc đoạt các giải thưởng tại các Lễ hội, Tổng điều tra, 
Bầu cử, Hội thi, Hội thao, Hội diễn, Liên hoan... của cơ quan, đơn vị và của thành 
phố. 

- Tập thể, cá nhân trong và ngoài thành phố có nhiều thành tích trong công tác 
xã hội, từ thiện; có nhiều đóng góp, cống hiến vật chất, tinh thần trong sự nghiệp xây 
dựng và phát triển của địa phương, của thành phố. 

- Các trường hợp cụ thể khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, quyết 
định. 

3. Khen thưởng đột xuất 

- Tâp thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm 
vụ quan trọng, đột xuất, bức xúc của ngành, cơ quan, đơn vị, thành tích, đạt được 
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vượt so với dự kiến, kế hoạch và rút ngắn được thời gian thực hiện. 

- Tập thể, cá nhân có hành động dũng cảm, những nghĩa cử cao đẹp, gương 
người tốt, việc tốt trong việc cứu người, tài sản của Nhà nước, nhân dân trong thiên 
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...; dũng cảm trong chiến đấu nhằm bảo vệ an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. 

Chương IV 
THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG; 

THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG 

Mục 1 
THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO TẶNG 

Điều 26. Thẩm quyền xét, quyết định công nhận các danh hiệu thi đua 

1. Đối với cá nhân, tập thể thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, cơ 
quan, đơn vị thuộc thành phố: Do Giám đốc sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và tương đương xét tặng danh 
hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Tập thể Lao động tiên tiến" theo 
thẩm quyền. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố ủy quyền cho Thủ trưởng các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc (có tư cách pháp nhân) được xét tặng danh hiệu "Lao động 
tiên tiến", "Tập thể Lao động tiên tiến". 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị 
sự nghiệp thuộc quận, huyện xét công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho viên 
chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

4. Đối với cán bộ, công chức, nhân viên ủy nhiệm thu thuế, bảo vệ dân phố, công 
an xã; ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; công nhân, nông dân, người lao động 
thuộc quản lý của xã, phường, thị trấn: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

5. Đối với các doanh nghiệp 

a) Đối với các cá nhân, tập thể thuộc Khối Văn phòng cơ quan công ty, tổng 
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công ty thuộc thành phố: Do Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc 
Giám đốc xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động tiên tiến" và 
"Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

b) Đối với các doanh nghiệp là thành viên của công ty, tổng công ty thuộc thành 
phố: Do Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc ủy quyền cho 
Giám đốc doanh nghiệp thành viên xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể 
Lao động tiên tiến" và "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

c) Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn quận, huyện: do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ủy quyền cho Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã 
xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động tiên tiến" và "Chiến sĩ thi 
đua cơ sở". 

d) Đối với các doanh nghiệp có trụ sở nằm trong các khu công nghiệp, khu chế 
xuất: do Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất ủy quyền cho Giám đốc các 
doanh nghiệp xét, tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động tiên tiến" 
và "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

6. Đối với cá nhân, tập thể thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất do 
Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất xét tặng danh hiệu "Lao động 
tiên tiến", "Tập thể Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

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

Điều 27. Trao tặng các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua 

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

2. Không tổ chức lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình 
thức khen thưởng cấp Nhà nước riêng mà kết hợp tổ chức cùng với các lễ kỷ niệm 
ngày thành lập, ngày truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị; chỉ công bố, trao 
tặng và đón nhận một lần đối với mỗi quyết định khen thưởng, không tổ chức diễu 
hành hoặc đón rước từ cấp này, địa điểm này đến cấp khác, địa điểm khác; trao tặng 
hình thức khen thưởng trước, danh hiệu thi đua sau; trao tặng từ hình thức khen 
thưởng cao đến hình thức khen thưởng thấp. Trường hợp cùng một hình thức khen 
thưởng thì trao tặng cho tập thể trước, cá nhân sau; trao tặng trước, truy tặng sau. 
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3. Nhằm ghi nhận, tôn vinh và biểu dương những cá nhân, tập thể có công trạng 
và thành tích xuất sắc, thành phố sẽ tổ chức lễ trao tặng, truy tặng hình thức khen 
thưởng từ Huân chương Lao động hạng Nhất trở lên cho các cá nhân, tập thể nhân dịp 
các ngày lễ lớn của thành phố, của đất nước. 

Mục 2 
THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 

Điều 28. Quy định chung về thủ tục, hồ sơ 

1. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy 
xem xét, có ý kiến bằng văn bản trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình 
Thủ tướng Chính phủ 

a) Khen thưởng cho cá nhân thuộc diện Thành ủy quản lý; 

b) Các hình thức khen thưởng: "Huân chương Sao vàng", "Huân chương Hồ Chí 
Minh", "Huân chương Độc lập" (các hạng), danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Thầy 
thuốc nhân dân", "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ nhân nhân dân", "Chiến sĩ thi đua toàn 
quốc", "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân". 

2. Cá nhân đã nghỉ hưu, nay đơn vị đã giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp 
nhận nhiệm vụ của cơ quan đó có trách nhiệm xem xét, đề nghị khen thưởng; cá nhân 
đã nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan quản lý cán 
bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) xem xét, hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm 
quyền theo quy định. 

3. Đối với cá nhân (ngư dân, đồng bào dân tộc ít người, nông dân, công nhân...), 
tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác, do người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện để khen thưởng, hồ sơ đề nghị khen 
thưởng gồm: tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; báo cáo tóm tắt thành 
tích do cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị khen thưởng thực hiện. 

4. Đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, 
khi trình các hình thức khen thưởng cấp thành phố và cấp Nhà nước cho tập thể hoặc 
cá nhân là thủ trưởng đơn vị, trong hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của 
cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với doanh nghiệp (thuộc đối 
tượng kiểm toán) phải có báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian từ 05 năm trở lên 
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trước khi đề nghị khen thưởng. 

5. Khi xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", "Anh hùng Lao động", "Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phải 
họp và bỏ phiếu kín; cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng phải có tỷ lệ phiếu 
đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội 
đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản). 

6. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông 
tin điện tử của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố trong thời gian 30 ngày 
đối với các cá nhân, tập thể khi trình Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, 
danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc". 

7. Cá nhân, tập thể làm báo cáo thành tích và hồ sơ có liên quan theo mẫu tại 
Phụ lục kèm theo Quyết định này. Các cơ quan, đơn vị khi trình hồ sơ đề nghị khen 
thưởng phải thực hiện song song văn bản giấy và văn bản điện tử gửi qua phần mềm 
"Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua - Khen thưởng". Hồ sơ 
đề nghị khen thưởng chỉ được thụ lý khi Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội 
vụ) nhận đầy đủ văn bản giấy và văn bản điện tử. 

8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố chịu trách nhiệm 
về thủ tục và nội dung hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, gồm: Hồ sơ, 
thủ tục, quy trình, tính chính xác của thành tích và các nội dung liên quan đến thực 
hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

9. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ khen 
thưởng, gồm: hồ sơ, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

Điều 29. Tuyến trình khen thưởng 

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

2. Đối với tuyến trình Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 

a) Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở thành phố: Do Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội thành phố tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 
hội theo quy định. 

b) Đối với Hội đồng nhân dân thành phố: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
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dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách tại thành 
phố do Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng theo quy định. 

c) Đối với Hội đồng nhân dân quận, huyện: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách 
tại quận, huyện do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện 
tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xét khen thưởng hoặc 
trình cấp trên khen thưởng theo quy định. 

d) Đối với Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn: Do Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xét khen 
thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng theo quy định. 

3. Cá nhân, tập thể làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị, 
địa phương thuộc thành phố: Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức và quỹ 
lương thì cấp đó xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

4. Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng đối 
với: Các ban, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc hệ thống Công đoàn do Liên đoàn 
Lao động thành phố thành lập; Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện; Công đoàn ngành 
cấp thành phố, Công đoàn viên chức thành phố, Công đoàn khu công nghiệp, khu chế 
xuất; Công đoàn công ty, tổng công ty thuộc thành phố; Công đoàn cơ sở và cán bộ công 
đoàn chuyên trách hưởng lương từ ngân sách công đoàn thuộc các đơn vị nêu trên. 

5. Đối với các hội cấp thành phố và quận, huyện 

a) Các hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp thành phố trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng; 

b) Các hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở thành phố, do sở quản lý Nhà nước 
chuyên ngành về lĩnh vực đó xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng; 

c) Các hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc quận, huyện trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận, huyện xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

6. Đối với các tổ chức kinh tế 

a) Đối với các doanh nghiệp (không phải là thành viên của các công ty, tổng 
công ty thuộc thành phố) đóng trên địa bàn quận, huyện nào sẽ do quận, huyện đó xét 
trình khen thưởng. 

b) Đối với những doanh nghiệp đóng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thì 
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do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố xét trình khen thưởng. 

c) Đối với doanh nghiệp do thành phố nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Do công 
ty, tổng công ty thuộc thành phố xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng; 

d) Đối với doanh nghiệp do thành phố nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ: Tuyến 
trình khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điểm a hoặc Điểm c Khoản này (do 
doanh nghiệp đó xem xét quyết định). 

7. Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua theo đợt (theo chuyên đề) do cấp đó 
xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

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

Điều 30. Quy định về hiệp y khen thưởng 

1. "Hiệp y khen thưởng" là hình thức lấy thông tin của các cơ quan có liên quan 
để có thêm căn cứ xác định trước khi trình cấp có thầm quyền quyết định khen 
thưởng. 

Trong trường hợp cần có đầy đủ thông tin trước khi trình Ủy ban nhân dân thành 
phố xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở 
Nội vụ) có trách nhiệm lấy ý kiến hiệp y của các cơ quan có liên quan. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, phải lấy ý kiến 
hiệp y của Ủy ban nhân dân thành phố những nội dung: 

a) Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết 
quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể (nếu tổ chức đảng, đoàn thể sinh hoạt tại thành 
phố); 

b) Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh: phải lấy ý kiến thêm về thực hiện chế độ 
bảo hiểm cho công nhân, người lao động; đảm bảo môi trường trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm. 
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3. Thủ trưởng và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận, huyện quản lý (có hệ 
thống tổ chức ngành dọc của sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố) khi trình các hình 
thức khen thưởng cấp Nhà nước phải lấy ý kiến hiệp y của sở, ban, ngành, đoàn thể 
thành phố có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực. 

4. Khen thưởng đối ngoại phải lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (Công an 
thành phố, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố). 

5. Khi có văn bản xin ý kiến của Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) trong 
thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu 
điện), cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Sau 10 ngày làm 
việc, nếu không có ý kiến trả lời được xem như đồng ý, Ban Thi đua - Khen thưởng 
(Sở Nội vụ) tiến hành các thủ tục trình khen thưởng; Thủ trưởng cơ quan được xin 
ý kiến hiệp y chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được xin ý kiến. 

Điều 31. Quy định thời điểm nhận hồ sơ, thời gian thẩm định, thời gian thông 
báo kết quả khen thưởng 

1. Sở Nội vụ nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng thời gian như sau: 

a) Thời điểm trình xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" là năm liền 
kề với năm có quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Hồ sơ 
gửi đến Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 31 tháng 5 hàng năm. 

b) Hồ sơ trình Chính phủ tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" gửi đến Sở Nội vụ 
trước ngày 31 tháng 01 hàng năm. Hệ thống giáo dục đào tạo trình trước ngày 31 
tháng 8 hàng năm. 

c) Hồ sơ trình khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được gửi đến Sở 
Nội vụ: 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp thành phố: chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 
hàng năm (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến và 
khen thưởng đối ngoại). Hệ thống giáo dục đào tạo trình trước ngày 15 tháng 8 
hàng năm. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương, Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ...): chậm nhất vào ngày 30 tháng 4 hàng năm (trừ trường hợp 
khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối ngoại). 
Hệ thống giáo dục đào tạo trình trước ngày 31 tháng 8 hàng năm. 

d) Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh 
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hiệu "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân": có hướng dẫn 
riêng. 

2. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) thẩm định hồ sơ khen thưởng cấp 
thành phố và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong thời hạn 15 ngày làm 
việc (25 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y), kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, thủ tục theo quy định. Việc xem xét hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 
thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và 
Quy chế phối hợp tham mưu trong công tác xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 
giữa Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Thi đua -
Khen thưởng (Sở Nội vụ). 

3. Thời gian thông báo kết quả xét khen thưởng 

a) Sau khi nhận được quyết định và hiện vật khen thưởng của Chủ tịch nước, 
Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua - Khen thưởng 
(Sở Nội vụ) sao quyết định và thông báo kết quả khen thưởng cho các cơ quan, đơn 
vị, địa phương thuộc thành phố trình khen thưởng. 

b) Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền, trong thời 
hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và gửi kết quả khen 
thưởng cho các trường hợp được khen thưởng; 

c) Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ theo quy định, 
trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 
thẩm định hồ sơ các cấp thông báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen thưởng. 

Điều 32. Thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen 
thưởng cấp Nhà nước 

Thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 
31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Điều 33. Thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua và đề nghị khen 
thưởng cấp thành phố (gồm 01 bộ bản chính) 

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

a) Tờ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố; 

b) Tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng; 

c) Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đề nghị; 
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d) Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu 
khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường 
hợp đề nghị danh hiệu "Chiến sĩ Thi đua thành phố"; 

đ) Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị thuế có thẩm 
quyền (đối với các doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp). 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề 

a) Tờ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố; 

b) Tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng; 

c) Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đề nghị. 

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản đối với các trường hợp đề nghị 
khen thưởng đột xuất 

a) Tờ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố; 

b) Bản tóm tắt thành tích của các cá nhân, tập thể, trong đó ghi rõ hành động, 
thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản. 

Điều 34. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng 

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

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 

TV • A » rri  ̂ J  ̂ 1 A 1 • A 1  ̂  ̂ -!-• A 1  ̂ 1 J  ̂ J  ̂Điều 35. Tuyên truyền, phô biên nhân rộng điên hình tiên tiên 

1. Công tác thông tin tuyên truyền nhân điển hình tiến tiến phải được quán triệt 
sâu sắc và được tổ chức thực hiện thường xuyên nhằm góp phần thúc đẩy phong trào 
thi đua được phát triển sâu rộng. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố hàng năm có 
trách nhiệm tổ chức triển khai những nội dung sau 
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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 của Đảng, chính sách 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. 

2. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành 
ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin, 
báo, đài tổ chức thông tin tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương những nhân tố tích 
cực, những gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, những điển hình tiêu biểu trong các 
phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của quần chúng và các trường 
hợp được khen thưởng. 

Điều 36. Đào tạo, bồi dưỡng 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố hàng năm có 
trách nhiệm: xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) có trách nhiệm 

a) Xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành 
phố; 

b) Phối hợp với Học viện Cán bộ thành phố xây dựng nội dung chương trình, 
giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng để đưa vào 
giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước và lớp Chính trị. 

Điều 37. Thanh tra, kiểm tra 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố hàng năm có 
trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện pháp luật 
về thi đua, khen thưởng, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

2. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tham mưu Chủ tịch Hội đồng Thi đua 
- Khen thưởng thành phố kiểm tra, giám sát các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn 
vị thuộc thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen 
thưởng theo quy định; kịp thời bổ sung biện pháp nâng cao chất lượng công tác thi 
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đua, khen thưởng, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố. 

Mục 2 
HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

XÉT SÁNG KIẾN CÁC CẤP 

Điều 38. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố là cơ quan tham mưu cho Thành 
ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thi đua, khen thưởng của thành phố. 

2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố gồm 

a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Hội đồng có từ 03 đến 04 Phó Chủ tịch. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng 
ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố làm Phó Chủ tịch thường trực. Các Phó 
Chủ tịch khác và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố có các nhiệm vụ, quyền hạn 
sau: 

a) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát động các phong 
trào thi đua theo thẩm quyền. 

b) 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 và từng giai 
đoạn. 

c) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát các 
phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen 
thưởng. 

d) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tặng các danh 
hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 
quyền khen thưởng. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố hướng dẫn thành lập, quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn, thành phần đối với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, địa phương thuộc thành phố. 
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5. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) là cơ quan thường trực của Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng thành phố. 

Điều 39. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp 

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

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

Điều 40. Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học 

1. Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp thành phố do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố xem xét, quyết định thành lập. 

Việc thành lập Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở thực hiện 
theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban 
hành Điều lệ sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 
2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều 
lệ Sáng kiến. 

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

3. Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp thành phố và cấp cơ sở có 
trách nhiệm giúp người đứng đầu xem xét, đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng 
kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 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. 

4. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 
dụng ở cấp nào thì được làm căn cứ để xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ở cấp đó. 
01 sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học chỉ được xem xét đề nghị xét tặng 
01 danh hiệu thi đua hoặc 01 hình thức khen thưởng theo quy định. 
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Chương VI 
QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

Mục 1 
LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Điều 41. Quỹ thi đua, khen thưởng 

1. Lập quỹ thi đua, khen thưởng để tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện 
chính sách, chế độ khen thưởng. 

2. Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách Nhà nước, từ quỹ 
khen thưởng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đóng góp của cá nhân, tổ chức 
trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác. 

3. Nghiêm cấm sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác. 

Điều 42. Nguồn và mức trích Quỹ thi đua, khen thưởng 

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

2. Quỹ thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành thành phố: thực hiện trích 
lập Quỹ thi đua, khen thưởng từ ngân sách Nhà nước với mức tối đa bằng 20% tổng 
Quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và 
tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, 
nước ngoài. 

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

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

5. Quỹ thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp Nhà nước được trích từ quỹ 
thi đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 
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13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và 
quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp. 

6. Việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng của doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (trừ các doanh 
nghiệp Nhà nước quy định tại Khoản 5 Điều này) do doanh nghiệp tự quyết định, tự 
chịu trách nhiệm sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước. 

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

Điều 43. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng 

1. Quỹ thi đua, khen thưởng được dùng để chi trong việc tổ chức thực hiện 
phong trào thi đua và chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà 
thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới (trừ trường hợp danh hiệu "Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng") và được sử dụng để: 

a) Chi cho in ấn, làm hiện vật (giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, làm các 
kỷ niệm chương, huy hiệu, cờ thi đua, hộp, khung bằng khen); 

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

c) 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. Cách tính và mức chi tiền thưởng hoặc hiện vật tương đương được thực hiện 
theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và Điều 74 Nghị định 91/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ theo nguyên tắc: 

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

b) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, thời 
gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của 
các danh hiệu thi đua; 
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c) Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình 
thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức 
khen thưởng. 

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

Điều 44. 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 cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách 
nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý. 

3. Tiền thưởng kèm theo các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, 
Chủ tịch nước cho các cơ quan, đơn vị do Ủy ban nhân dân thành phố trình khen 
được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của thành phố. 

Mục 2 
MỨC TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI 

Điều 45. Nguyên tắc tính tiền thưởng 

1. Tiền thưởng cho cá nhân, tập thể được khen thưởng được tính trên cơ sở mức 
lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết 
định công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyết định 
khen thưởng. 

2. Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên 
hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam. 

Điều 46. Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ. 

Điều 47. Các quyền lợi khác 

Cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, danh hiệu Chiến sĩ 



42 CÔNG BÁO/Số 72/Ngày 15-8-2018 

thi đua toàn quốc, được tặng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng 
Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, ngoài việc được khen thưởng theo quy định của 
Quyết định này, được ưu tiên xét nâng bậc lương sớm 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 pháp luật. 

Chương VII 
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ; 

TƯỚC VÀ PHỤC HỒI DANH HIỆU 

Điều 48. Quyền của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng 

1. Được tham gia các phong trào thi đua do Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
phát động. 

2. Được đề nghị xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng theo đúng quy định 
của pháp luật. 

3. Có quyền góp ý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu, hình thức 
khen thưởng cho cá nhân, tập thể có đủ thành tích và tiêu chuẩn theo quy định của 
pháp luật. 

4. Đề nghị cấp có thẩm quyền không xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng, 
thu hồi các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc khen thưởng không 
đúng tiêu chuẩn, không đúng thủ tục do pháp luật quy định. 

5. 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 hiện hành. 

Điều 49. Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Cá nhân, tập thể được khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen 
thưởng, không được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Từ chối nhận danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng không xứng đáng với 
thành tích và không đúng tiêu chuẩn, thủ tục do pháp luật quy định. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các cấp 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 hiện hành. 



CÔNG BÁO/Số 72/Ngày 15-8-2018 43 

5. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) hoặc tổ chức làm công tác thi đua, 
khen thưởng có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan 
kiểm tra, xác minh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 
cùng cấp. 

Điều 50. Hủy bỏ quyết định khen thưởng 

1. Cá nhân, tập thể gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng 
Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen thì bị hủy bỏ quyết định khen 
thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận. 

2. Căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định việc cá nhân kê khai 
gian dối thành tích để được khen thưởng, cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm 
đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng ban hành quyết định hủy bỏ quyết định và 
thu hồi hiện vật, tiền thưởng. 

3. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định gồm có: 

a) Tờ trình của cơ quan trực tiếp trình khen thưởng đối với từng loại hình khen 
thưởng cho tổ chức, cá nhân; 

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

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức 
khen thưởng, mà sau đó có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc có sai phạm, 
khuyết điểm trong khoảng thời gian tính thành tích đề nghị tặng danh hiệu thi đua 
hoặc hình thức khen thưởng thì tùy theo mức độ sai phạm, khuyết điểm để hạ mức 
khen thưởng hoặc hủy bỏ quyết định khen thưởng theo quy định (trừ những cá nhân 
đã hy sinh, từ trần). 

5. Sau khi có quyết định hủy bỏ hình thức khen thưởng, cơ quan trình khen 
thưởng có trách nhiệm thu hồi hiện vật khen thưởng giao nộp về Ban Thi đua - Khen 
thưởng (Sở Nội vụ); số tiền thưởng thu nộp vào ngân sách Nhà nước hoặc quỹ thi 
đua, khen thưởng theo quy định. 

Điều 51. Thủ tục, hồ sơ tước hoặc phục hồi danh hiệu 

1. 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 tuyên án từ hình 
phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự Nhà nước. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan 
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trình khen thưởng có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình 
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định việc tước danh hiệu vinh dự 
Nhà nước. 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của Chủ tịch nước, 
Thủ tướng Chính phủ, cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm thu hồi hiện vật 
khen thưởng để giao nộp cho Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ); thu hồi tiền 
thưởng và nộp vào ngân sách Nhà nước hoặc quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định. 

4. Cá nhân bị xét xử oan, sai và đã được cơ quan có thẩm quyền minh oan, sửa 
sai thì được xem xét phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự Nhà nước. 

5. Hồ sơ đề nghị tước, đề nghị phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự Nhà nước, 
gồm: 

a) Tờ trình của cấp có thẩm quyền; 

b) Báo cáo tóm tắt, nêu rõ nội dung hoặc giải trình lý do đề nghị và ý kiến của 
cấp có thẩm quyền. 

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 52. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) giúp Ủy ban nhân dân thành 
phố thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 
bàn thành phố. 

Điều 53. Các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố căn cứ 
hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và vận dụng Quy định này để thực hiện tốt 
công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức xây dựng các phong trào thi đua, phong trào 
nhân điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị mình. 

Điều 54. Căn cứ Quy định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 
thuộc thành phố xây dựng những quy định cụ thể, phù hợp với ngành và địa phương 
mình. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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PHỤ LỤC 
CÁC BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)1 

Biểu mẫu Trích yếu các biểu mẫu 

Mầu số 01 

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng 
khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; Tập thể Lao động xuất sắc (Đơn vị Quyết 
thắng); Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ công tác 

Mẫu số 02 

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua, 
Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Giấy khen đối với cá nhân có thành 
tích thực hiện nhiệm vụ công tác 

Mầu số 03 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương cho 
cá nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn 
thể 

Mẫu số 04 Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập 
thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác 

Mẫu số 05 Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh 
hùng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác 

Mẫu số 06 

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

Mẫu số 07 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo 
chuyên đề cho tập thể, cá nhân 

Mẫu số 08 

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, 
Huy chương Hữu nghị, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giấy khen cho tổ chức 
nước ngoài 

Mẫu số 09 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, 

1 Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo trong Phụ lục này phải được thực hiện theo 
đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 
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Huy chương Hữu nghị, Huân chương, Băng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Băng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giấy khen cho cá nhân 
nước ngoài 

Mẫu số 10 Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích cấp thành phố 

Mẫu số 11 Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích cấp Nhà nước 

Mẫu số 12 Tờ trình đề nghị gắn biển công nhận công trình 

Mẫu số 13 Mẫu đăng ký gắn biển công nhận công trình 

Mẫu số 14 Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 
công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 

Mẫu số 15 Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tặng 
Băng khen 

Mẫu số 16 Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 
công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố 

Mẫu số 17 Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tặng 
Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh 

Mẫu số 18 Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tặng 
Cờ Thi đua 

Mẫu số 19 Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tặng 
Cờ truyền thống 

Mẫu số 20 Báo cáo thành tích đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố gắn biển 
công nhận công trình thi đua 

Mẫu số 21 Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 
công nhận điển hình tiên tiến 
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Mẫu số 011 

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

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ KHEN..; 2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

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

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

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

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, 
cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3. 

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

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan 

(đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

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

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

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6. 

1 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm 
đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân 
công, 05 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng 
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khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp 
tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh. 

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu 

động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...). 
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị). 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7 

1. Danh hiêu thi đua: , , • , 
Năm Danh hiệu 

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

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức 
khen thưởng 

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định khen 
thưởng; cơ quan ban hành quyêt định 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
KHEN THƯỞNG 

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản 
lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình 
quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện 
chính sách bảo hiểm đối với người lao động. việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; 
đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung 
xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

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

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

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 
chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện. 

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức 
đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, 
ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số 
quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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Mẫu số 021 

ĐƠN VỊ CẨP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Sộc lập - Tự do - Hạnh pbủc 

Tinh (thành phổ), ngày tháng. năm 

BẢO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ TẶNG 3 

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

L Sơ LƯỢC LÝ LỊCH 
• Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường; không viết tắt): 
- Sinh ngày, tháng, nẫm: Giới tính: 
• Quê quản3: 
- Trú quản; * 
- Đơn vị công tác: 
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoản thể): 
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: -
- Họe hàm, học vị, dach hiệu, giải ihưcmg: 
n. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Quyền hạn, nhiậm vụ đượo giao hoặc đảm nhận: 
2. Thành tích đạt được của cá nhân4: 

1 Bảo cào thảnh tích lũ nám ínrđc thòi đìèrn đè nghị dốỉ với Huân chvcmg Độc ÌỆp, HuSn chirong Quân câng. 05 
nto tniức thời điểm đè nghi đối vủỉ Huân chưang Bảo vệ Tổ quốc, Huân thượng Lao động; 05 năm đái vởi Băng khen 
của Thú tưứng Chinh phú, 06 tiSre đối vỏi danh hỉệu Chiền sỹ thi daa toàn quồc, 03 năm đủi vói danh hiệu ChiỂn íỹ thi 
đua cấp bội cap tỉnh; 02 nfim đốl vứí BÌng khen cẩp bộ, cấp tinhí 01 nSm đổi với Chìểrỉ sĩ thi đua ca sử và Giáy khen. 

2 Ghi rfl hình, tỉiức đe nghị khSE) thưởng, 
3 Đơn vị hành chính: xa (phưòng, thi Irẩn); huyện (quận, thị xâ, thảnh phổ ihuộc tính); tĩnh (thành phố trực thuộc 

Trung ương). . 
4 Nêu thảnh tích cá nhấn trong việc thực hiện nhiệm vụ đượa giao [kểt quả dẫ đ$t dược vỉ nâng suấl, chii luọng, 

hiệu quả thực hiện nhiộm vụ; các bỉộn pháp, giải pháp cống tác ĩrong việc đồí mởi cổng tác quàn Jý, nhihig sáng ki én 
kinh nghiệm, đè tái nghỉén cửu khoa học; việc (3ẾĨ mửi công nghệ, úng đựng khoa hpc, kỹ thuệt vào thực tlco; việc thực 
biện chủ trưong, đưímg lẮi của Đàng, chỉnh sách và pháp luật của Nhi nước; cống tóc bồi dưỡng, hpc tập nârcg cao trinh 
độ chuyẽn môn. phẩm chết dạc đức; chăm lo <fòỉ sáng cản bộ, nhỗn viÊn; vei trò cùa cả Iihân trong củng tác xây dựng 
Đàng vl các đoản thè; công tác th&m gia các hoạt động xa hội, từ thiện,..ỉ 

- Đốĩ vứi cáa bộ làm cồng lốc quân lý nêu tóm tắt thành tích CÚ2 đơn vị, riẻiỉg thù tnidrng đon vỊ kính doanh lập 
bàng thống kê so sánh các tiêu chi: GÌỂ trí tồng sản lượng, doanh thu, lợi nhuậíỉ, rvộp ngẳn sách, đầu Cư tál sản xuất, Uiu 
nhập binh quÊn; các sáng lđẺn cải IỈỀTI kỹ thuật, íp dụng khoa học (giả tr| làm tợi); phúc lọi x£ hộỉ; thựữ hiện chính sách 
bảo hiếm đối vứi người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; dảm bảo môi trường, an loàn vộ 
sinh lao dộng, sníoản vệ sính thực phểm (ủó trích tục vả nội đung xỗe nhận cùa cơ quan nhà nuức cứ thầm quyền). 
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ni. CÁC: HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 

ỉ. Danh hiệu thi đua: 

Nãm 
Danh hiệu 

thỉ đua 
Số, ngày, tháng, ũãm của quyết địnb câng nhận 
danh hiệu thi dua; cơ quan ban hành quyết ilịnh 

2. Hình thức khen thường: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
SỐ, ngày, tháng, nãm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
XÁC NHẬN, ĐẺ NGHỊ 

XÁC NHẬN CỦA CẮP TRỈNH KHEN THƯỞNG 

- Đổi với trường học: Lập bảng thống kề so sánh cảc tiêu chi: Tổng sá học sinh, hạnh kiểm và kỂí quỉ hpc tập; số 
học sinh giỏi cắp trường, cấp huyện (quận, thị xạ, thành phổ thuộc tính}, cấp tỉnh (thảnh phố thuộc Trung ương), cấp 
quốc gia; số gijÍQ viển jfiỏi các cấp; sổ dỀ tâi ngbiỄn cứu,... 

- Đối vói bịnh viện: Lập bảng thống ki so sánh các tlỀu chí; Tẻng sỂ nguòi khầm, chữa bệnh; tồng sẾ người dược 
đíẾu trị nội, ngoại trú; tẾng SẺ giuòag bênh đưa VẺO sứ dụng; aổ ngưùi đtrọrc khẾm, đtều trj b^nh, chữa bệríi mlìn phí; sẾ 
đỀ tài nghiỄn tìitu khoa học, cic sáng kiỉn, áp đụng khoa học (giả tri làm M tinh lé, xí hộl..,). 

- Đối vói Ciic hội đoàn thể, lấy két quả thực hiện các nhiệm vụ cổng tác trọng tâm và các chương trinh công tác 
của trung uơng hi)E, đoàn thể giao. 

- Đồi với títC co quan quán iý nhà nước, lấy kết <juả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quàn lý nhầ ntrốc, thực 
hiện nhiệm vụ i;h'iyỉn tnỏn vả cứng tác tham muru cho ISnh đạo trong phát triỀn đơn vị, ngành, <J[a phuợng— 

í Nêu các h iih Uiứo khen thưùng đs dưực Đằng, Nhà nuóc, bộ, ban, ngành, doản thể Trung ương, íỉníi, thảnh píiố 
trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rỗ số quyét dịiứỊ, r.gày, tháng, níni ký quyết dịnh). 

- Qhi rõ sẮ quvét định công nhận danh hiệu thi <Jua trong 05 năm trvởc thời diỉrti dề nghị đối với Huán chưOTg 
Lao động. Đằng khen cùa Thủ tướng Chính phù v.v... 

- Đổi với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua. toàn quốc": 
+ Ghi rổ 36 quỵỂt định, ngày, thủng, năm kí quyít dinh cùa 02 ]Ền [ĨỄỈI tục ứirợc tặng danh h]fu L,Chiến sỹ iht đua 

cấp Bộ. ngành, tìiih, thẾnh phố thuộc Trong ưooag" và 06 lần đạt danh hiíu "Chiến 5ỹ thi đua oơ sở" trưức IhỄrí điỂm đè 
n^iị; 

+ Ghi rỗ nội dung các sảng kiến kinh nghiệm, gì ải phấp hữu ích trong quản lý, cồng tảc hoặc để tải nghiên cứu 
(tham gia lả thànli viẾn hoặc chủ nhiệm đề tài khoa hợc), có Ý kiến xác nhện cùa Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp bộ, 
cắp tinh (ghi rò vỉm bản, cgày. lMng, năm) hơặc phải cứ giíy chứng nhận của Hội đảng kèm rhca hả sơ. 

" Đổi với biìa cảo dè nghị phong tặng danh hỉfu "Chiếti sĩ thi đui cẾp bộ, ngành,, tỉnh, thành phỂ thuộc Trung 
LíCmg" Khi rfi thồH gian 03 lều liỄn tyc đuợc tặng danh hỉíu "Chi^n sy thi đua oip cơ sò" truức thòi điểm dề nghị; cíc 
sảng kiỄn dược cíp cô thèm quyền cống nhận. 
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Mầu số 03 

ĐƠN VỊ CẮP TRÊN CỘNG HÒÁ XÃ HỘI CHỬ NGHỈA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Tỉnh (thànhphế), ngày..... thảng. nám 

BÁO CẢO THÀNH TÍCH 
Đ Ê NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG 1 

I. Sơ LƯỢC LÝ LỊCH 
- Hộ và têh (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt); ế 

BỈ dirh2^ Nam, riữ: -
- Ngíiy, tháng, năm sinh: * 
- Quiì <[uán3: 
- Nơ: tiiưímg trủ: 
- Chitc vụf đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghi hưu, từ trần); 
- Chức vụ đề nghị khen thường (Ghi chức vụ cao nhât đê đảm nhận): 
- Ngiìy, tháng, năm tham gia công tác: 
- Ng.tyi tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngảy tham gia các đoán thể): 
- Nãra nghi hưu (hoặc tù trần): 
n. TÓM TẤT QUẢ TRÌNH CỒNG TÁC 
Nêu qiá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đẫ đảm nhận, thời gỉan giữ tửng chức 

vụ từ khj tham gia công tác đến khi đỀ nghị khen thường và đánh giá tóm tắt thảnh tích quá 
trkih công tácl 

Từ tháng, năm 
đến tháng, năm 

Chức vụ (đâng, chính 
quvền, đoàn thểj 

Đtm vị c&Bg tác 
Sổ năm, tháng giữ 

chức vụ 

1 Ghi hi --h thúc để nghị khen tbưửng. 
2 Trườn ị hợp ữó nhiều bi danh thì chi ghi bí danh thường dimg. 
3 Đcm vị hành chỉnh: Xfl (phường, thi trển), huyín (quẶn, thị xa, thảnh phi thuộc tình), tỉnh (thảnh phổ trực thuộc 

Trung uong) :heo dja danh mới. 
4 NÊU cuá trinh tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian gìữ từng chức vụ từ khi tham £12 cồng 

tác đến khi đi nghị khen thưởng, Đổi vái tnrửng hợp đs nghi hưu (hoặc tỉr xrẳrt) chưa được khen thưủng thỉ bẺữ củo quá 
trình DÔng-tốíi đln khi nghi hưu (hoặc tii 
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ni. CÁC HỈNH THỨC ĐẴ Được KHEN THƯỞNG5 

1. Danh hiệu thỉ đua: 

Năm 
Danh hiệu 

thi đua 
Sổ, ngày, tháng, năm cùa quyểt định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban bành quyết định 

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
Sỗ, ngày, thống, năm của quyết định khen thirởng; Cữ 

quan ban hành quyết địnb 

IV, KV LUẬT* 

Fĩĩù TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BẢO CÁO8 

Q\JẢJS LÝ CÁN Bộ XÁC NHẬN7 

XÁC NHẬN CỦA CÁP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

s NỄU cốc hlnh thức khen thuímg (lù Bằng khen trử lẽn) đs -dưựũ Đing, ^hà nước, bộ, ban, iigàiLh, đoàn thẻ trunz 
ưcmg, tính" thảnh phố trực thuộc Trang ưong tạng hoặc phong tặng {ghi rĩ số quyit dịiứi, ngảy, tháng, năm ký quyỂt 
định). 

s Ghi lũ hỉrh thức kỳ luật từ cảnh cáo trử lẽn từ khỉ oững tốc dén ỉchì ất nghi khen thuởns (nếu có). 
' Đổi với c in bộ đa nghỉ hưu, ừuóc khi xảc nhộn CỈJ1 xem xét việc chấp hầnh chủ (rương, diítag lối CÙB Đảng, 

chính sấch, pháp luật cửa Nhà nưóc tại ncri cư tủ. 
Đối vủi cản bộ thuộc tình, Ihành phố trực thuộc Trung ương quản lý đọ Ban tố chức tinh ủy hoặcíhảrih ủy xác nhẬn. 
1 Đổi vtì cin bộ đẫ từ trần: Đon v[ quản ỉý cáa bộ truỏc khi nghỉ hưu (hoặc từ trần) thl co quan quản lỷ tốn bộ 

truớt khi nghi hi.ru hoặc từ trảiầ có trách nhiệm báo cáo, kẾ khai qui trình công tảc (ghi rữ hộ, tfin, chúo vy người tứm tàt 
quắ trình câng táĩ). 
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Mẫu số 041 

ĐƠN VỊ CẮP TRÊN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
~ ~ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tính (thành phố), ngày. thảng nămắ 

BẢO CẤO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH mỆƯ ANH HÙNG 2 

TỄn tập thể đề nghị 
(Ghi rỗ đầy dù bằng chữ in thường, không viết tắt) 

L Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIẺM, TỈNH HỈNH 
1. Đặc điềm, tình hỉnh: 
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điên từ; 
- Quá trình thành lập và phát ừiển; 
- Những đặc điềm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xẫ hội, Cữ sờ vật 

chất kỹ thuật, cơ cấu té chức bộ máy, tẻ chức đảng, đoàn thể)' những thuận lợi, khó khăn 
trong thực hiện nhiệm vụ3. 

2. Chức năng nhiệm vụ được giao: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 
N. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
L Nêu rõ những thảnh tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo (về nảũg suất, chẩt 

lượng, hiệu quà hoặc lập thảnh tích đặc biệt xuẩt sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đẩu, 
giữ gìn an ninh chỉnh ừị, trật tự an toàn xâ hội.. ,)4-

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

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

4. Hoạt động của tổ chửc đảng, đoản thể7. 

1 Bia cáo íhảnh tích 10 nàm truức thời điểm đề Rghị (srừ bảo cáo thành tích đặc tiệt xuất siữ, độl xuất hoặc tílành 
tlcíi đặc bỉệt khảc). 

1 Ghi danh hiệu đề nghị (Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ tang nhân dâri). 
3 Đối với đơn VJ sảrt xuất kinh doanh nỄu rữ tỉnh hĩnh tàỉ chính: Tổr.g SẺ vổn vố dinh, lưu dộng; nguỉn vốn (ngấn 

sách, tv có, vay ngte hàng. „). 
* Nẽu rỗ nội dung thảnh tích đạt được theo quy đinh tại Pièụ Ộ0 (đổi với dsnh hiệu Anh hìrng lực luợng vũ trang 

nhân dàn)i Điều Ễ1 (đoi YỬi Anh hùng Lao động) eùa Luật thi đua, khen thuởng. Tíỉống kỉ vtệc thực hiện cốc chi tiỉu, 
nhỉệm vụ cợ bân ữong 10 năm gần áẾy (có so sảnh vói các niro truởc); ví dụ: 

- Các tiỄu chí ccr bto dải vói trưỉmg học: TẺng số học sinh, chất lưựng và két quả họe lặp; có bảng thống ké để so 
sảnh về hạnh kiẻm, sỏ hợc sinh giòi cip quận (huyện, thị xỊ), tỉnh (thành phố), qu&c gia; sổ giảo viên giỏi tắp quện 
(huyện, ihị xỉ), tinh (thành phổ), quốc gia; sầ đè tải, sáng ki án cải tiến công tảc giảng dạy,.. 

- Đẻi vỏí bệnh viặn: có bảng thong kè đí so sánh vè tủtig số ngTíỄri khám, chữa bệnh; tồng SẺ diẺu uị T1ỘÌ, ngoại 
trứ; tồng số giường bệnh dưa vảo sử số nguỉri được khám miỄn phỉ; chất lưỌTig khám, chữa bệnh; số đí tải nghiên 
cứu khoa học. số sảng kĩỂn áp dụng khoa học "kỹ thuỆE treng khảm, chữe bịnh,,, 

- Đổi với dem vì sủn xulí kinh doanh; có bảng thống kê đề 30 sảnh về tổng sản tượng, doanh thọ, lợi nhuện, tỳ 
suẳl lụỉ nhuận, nộp ngSíi sảch, đÈu tư tái SỂm xuít, thu nhập binh quĩn, sẾ sáng kiẾn cãi tìén, áp dụng tíển bộ khoa học 
kí thuật đem lại hỉệu quả kinh tế; phúc lợi xS hội; việc thyc hiện chính sâch bảo hỉểm đối vóỉ người lao động,., việc 
thục biện rềgíũii vy nộp ngân sÃch nhầ mrủc; đảm bầo môi tníừng, ạri toàn vệ sinh !ao động, an toàn vệ siáh thực phSm 
(có trích lục và tiộl đung xác nhận của co quan nhả nước có thẳm quyền). 
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IU. CÁC HÌNH THỨC ĐẢ Được KHEN THƯỞNG8 

1. Danh hiệu thỉ đua: 

Năm 
Danh hiệu 

thỉ đua 
Sổ, ngày, tháng, năm của quyết địnb cổng nhậũ danh 

hiệu thỉ đua; Cữ quan ban hành quyết định 

2. Hinh thức khen thirởũg: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

XẢC NHẬN CỦA CẲP TRÌNH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
KHEN THƯỞNG 

ỉ NÉU cic biện pháp đề đạt thành tích dẫn đầu trong đổi mới cồng tác quân lý nhà nước, cải cách hành chính, sảng 
kiến, kinh nghiêm, nghíẾn cứu khoa học... mang tại hiệu qiiả cao vể kính li, xả hội đổi vứì bộ, ngành, đ[a pỉiưcmg được 
lihârí dỄLn và oỏ thẩm qưyèn cỏng lứiậTL 

6 Việc chlp hành chủ trương, dưỉmg lối cùa Đảng, dilnh sách, pháp luật của Nhà nưỏc; chắm lọ đòi sổng cản bô, 
công nMn vi'ỉn chức; phòng, chổng tham ũhùng, lSrig phí; phòng chống chi)1, Tii; cic hoại dộng xỉ hội. từ thiện... 

7 Còng tỂí: xâỵ dựn& đảng. đoàn thé: Nêu vai trì>, két quà hoạt động vả xếp ]oạì cùa lổ chức đảng, đoản thể. 
* NẾU các hlnh thức khen thuồng (từ Bằng khen, danh hiệu thi đua) đa được Đảng, Nhả nước, bộ, ban. ngảnh, 

đoàn thể trnrg .rong, tính, thảnh phố trục thuộc Trting utmg tẬng hoậc phong tặng (ghi nõ s6 Quyết định, ngà)1, Ihá-IẼ, 
nÈurrt kí quỵéí đình). 
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Mẫu số 051 

ĐƠN VỊ CẮP TRỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phủc 

Tinh (thànhphổ), ngày...,, tháng.....năm 

BÁO CẢO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ TẶNG (TRỤY TẶNG) DANH HIỆU ANH HỦNG 2 

Họ têu, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị khen thưổrog 
(Ghi rõ đầy đù bàng chữ in thường, không Yiểt tắt) 

L Sơ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Scr lược lý lịch: 

- Ngày, tháng, năm sinh:., Giới tính: 

- Què quán3: 
- Nơi Ihường trú: 

- Chiíc: vụ, đơn vị công tác (hoặc trưởc khi hy sinh, từ trần): 

- Ngày, tháng,. năm tham gia công tác: 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ệ.. 

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

- Ngày, thăng, năm hy sinh (hoặc từ trần): 

2, Quyền hạn, nhiệm vụ được giao: 

N. TÍIÀNH TÍCH ĐẬT ĐƯỢC 
1. Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, công tác (chiến đấu, phục 

vụ chiến đấu, giữ gin an ninh chỉnh trị, trật tự an toàn xS hội...)4* 

2. Cốc giải pháp, biện pháp đổ đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, công tác, 
chiển đấu. phục vụ chiến đấu5. 

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

1 Báo cio thành lích 10 năm truớc thời điểm dề nghị (trù tnrỉmg hợp dặc biệt, dột xuất). 
1 Gh i rí đanh hiệu đề nghị Nhà nước phong tặng (Anh bùng Lao động, Arih hùng Lực lượng vũ trang nhân dản), 
5 Đím vị hành chính: Xã (phường, thị trán); huyệíi (quận, thị xă, thành phổ thuộc tính); tinh (thành phổ thuộc 

Trung ĩiơng) theo địa danh mỏi. 
* NẾU s3 nội dung thành tỉch đạt được theo'quy định tại Điều 60 hoặc Điều 61 cùa Luật chi dua, khen thường. 
Đối vói iSnh đạo đơn vị cần HẾU tóm tắt thinh tích của đơn vị; Jệp băng thống kS các chí tiêu, nhiệm vụ cơ bin 

trong 10 năn gần đẫy (có so sánh với các năm trước nhằm làm rỗ vaí trò cửa cá nhân đổi vói lập thè), vai trò cả nhân 
trong việc ử ara gia x£y tổ chức đảng, đoàn thé (kểt quả hoạt động của tả chức đảng, đoàn thế); néu là đơn vị sản xu 1% 
bính doanh riêu việc thục hiện nghĩa vụ nộp ngÊn sách nhà mràc; đám bảo mtìi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toín 
vệ sinh thực phẩm (có trích lục vả nội dung xác nhện của ca quan nhà miớc có thẩm quyền). 
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m. CÁC HỈNH THỨC ĐÃ Được KHEN THƯỞNG7 

1. Danh hiệu thỉ đua: 

Năm 
Danh hỉệu 

thỉ đua 
Sơ, ngày, tháng, Dăm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; Cừ quan ban hành quyết định 

2. Hỉnh thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
SỔ, ngày, tháng, năm cua quyét định khen thưửtig; 

cơ quan ban hành quyết định 

THỬ TRƯỞNG ĐƠN VI XÁC NHẬIS1 NGƯỜI BẢO CẢO* 

XÁC NHẬN CỦA CẮP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

i Níu <£í biện ptủp đẽ đạt duọt thành tídi dậc biẹt xuit sit trong dối mỏi cflng tác quàn \Ị nhà mrót, cải cảch 
hành chinh, sốr.g kicn, các gỉải pháp, kỉiứi nghiệm, nghiên cứu khoa học, mang lại hiệu quả kinh tế, xS hội (trong chicn 
âka, phục vụ đuén đấu...) cổ í nghĩa chính tri, xã hội đốt vtì bộ, ngành, dịa J>KII0I1Ệ. đuọrc quần ghũng nlu gưraig hộ: 
tập và cấp có ỉhẩm quyền cứng nhận, 

i Guong nẫu trong viộc thấp hảnh chủ truững, đưủng ỉốl cũtì Đâng, chính sảch, pháp iuỆt cùa Nhà nụớí vi cốí 
quy định noi cự trú; phím chát đạo đức, tát phong, xây dựng gia đình văn hỏa; tham £ia các phong Irầo thỉ đua; thực 
hiện phòng, lih^ng tham nhũng, lăng phí và các hoạt động xa hội, từ thi$n,,, 

7 NÊU liáíi hình thức khen thưởng (tù Băng khen, daDh hiệu thi ứua) đa được Đảng, Nhà niróc, bộ, ban, ngảnh, 
đoàn thể trung ương, tinh, ứtành phổ trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng {ghi rữ sổ quyít djnh, ngẾy, thár.g 
nain ký quyét cịiib), 

' Đối vởi cá nhân đa hy sinh (từ trần): Ghi rõ họ, tên, chức vụ người viát báo cốo. 
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Mlu sổ 06 

ĐƠN Vĩ CẮP TRỂN CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỪ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lệp - Tự do ' Hạnh phác 

Tình (thành phổ), ngày. tháng năm 

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

(VẺ thành tích xuẩt 5ẩc đột xuất trong....,..) 

Tên dom vị hoặc cả nhân, chức vụ vả đcra vị đề nghị khen thường 
(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt) 

L Sơ LƯỢC ĐẶC ĐEẺM, TỈNH HÌNH 

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tồ chức, tổng số cán bộ, công chức 
và viên chức. Chức nâng, nhiệm vụ được giao. 

- Đỗi với cá nhắn ghi rỗ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi 
thường trử; nghề nghiệp; chức vụ, đem vị công tác,.. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Báo táo nêu ngắn, gọn nội đung thành tích xuất sẳc đột xuất đã đạt được {trong chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chảng tội phạm; phòng, chổng bão lụt; phòng chống chảy, 
nổ; bảo vệ tài sản cùa Nhà nước; bảo vệ tài sán, tính mạng của nhân dân...)-

XẮC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊJ 

KHEN THƯỞNG* 

1 Ghi hỉnh thức đề nghj khen thưởng. 
1 Đổi vứl c4 nhẵn: Kỹ, gỉù rữ họ, tỄn và có xác nhận của thủ tnrimg cơ quan. 
3 ĐỐI vứì cá nhân: Ký, g]ù rữ họ, tòn vả cổ xốc nhậu của thù tmởng cơ quan, 



58 CÔNG BÁO/Số 72/Ngày 15-8-2018 

Mẫu sỗ 07 

ĐƠN VỊ CẮP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
gộc lập • Tự do - Hạnh phúc 

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm 

BÁO CẢO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG 1 

Tên đom vị hoặc cá nhân và chửc vụ, đom vị đề Dghị khen thưởng 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viểt tắt) 

L THÔNG TIN CHUNG 

- Đối vởi đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chi trang tin điện tử; cơ cấu 
tồ chửc, tong số cán bộ, công cMc và viên chức; chức năng, nhiậm vụ được giao. 

- Đ^i YỚi cá nhân ghi rỗ: Họ vả tên (bí đanh), ngày, tháng, năm sinh; quê quản; nơi 
thưởng Irii; nghề nghiệp; chức vụ, đơn Vị công tác... 

n. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Bác cáo thành tích phải cẫn cử vảo mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất 
lưụiìg, ỈLỈệu quả... đã đưọc dăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các 
biện phupt giải pháp đạt được thảnh tích xuắt sắc, mang lại hiệu quả kinh tể, xẫ hội, dẫn đầu 
phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đọt thi đua...2. 

XẢc NHẬN CỦA CẢP TRỈNH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ* 
KHEN THƯỞNG3 

1 Ghi t inh thức đả nghị kheo thưỞDS, Chỉ áp dụng các bỉnh thức khen thưởng thuộc thẩm quyền cùa bộ, n^ảíih, địa 
phiror.g; tru<mg hợp xuỂt sắc, tìêti biẾu mtì dẾ nghi Thủ tưởng Chỉnh phủ [ặng cờ thí dua của Chinh phũ, Băr.g khen 
cúa Thù txróíg Chinh phú, truỉmg hợp đặc biệt xuất sác trinh Thủ tưóng Chinh phũ đề nghị Chú tích nưửc tặiỉg Huân 
chương. 

1NẺU à tập thỉ hoặc thú truửri£ Íím vị sân Kưẩt, kinh doanh phả] niu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngln sách nhả 
nước; đảm ỉ ảo môi trường, an toản ví sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phầm (cổ trích lụt và nội dung xác nhện cùa 
ca quan nhỉ nưức có thẩm quyền). 

1 Đổi vdà cá nhẫn; Ký, ghi rC họ, tín vả cổ xủc nhặn CÚ3 thù tnỉởnc ccr quan, 
• 4 Đối "'ới cả nhốn: Ký, ghi rữ họ, tén và cỏ xác nhận của thủ trường KT quan. 
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Mẫu số 08 

Cơ QUAN ĐẺ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ1 NAM 
TCBHEN THƯỞNG Độc lập - Tự do - Hạnh phủc 

Tinh (thànhphố)..., ngày... tháng... năm 20,.. 

BẢO CẢO THÀNH TÍCH 
ĐỀ nghị tặng thưởng 

(Ấp dụng đối với íể chức) 

Tên tổ chửc: 
(Ghì rõ đầy đủ bằng chừ in thường, không viếl tẳt) 

I, Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIẺM, TÌNH HỈNH: 

- Tén tẻ chức nước ngoài:, 

- Địa chi trụ sở chính: 

- Điện thoại: Fax.: 

- Địa chi, văn phùng đại điện tại Việt Nam (nếu cú): 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: 

- Quá trinh tMnh lập vả phát triển: 

n. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 

»»»• ******* s i »3 a 8 8 t + * I • 11 •* í í •§• •»• ••• •»!•••••• mmmỶtr **# iiBiaaHa +4 P'||| 

m CÁC HỈNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC cơ QUAN VÀ TỎ CHỨC 
CỦA VIỆT NAM GHI NHẬN: 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN 

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN TRĨiNH KHEN THUỬNG 



60 CÔNG BÁO/Số 72/Ngày 15-8-2018 

Mầu số 09 

Cơ QUAN ĐỀ NGHỊ 
KHEN THƯỞNG 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
5ỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tỉnh (thànhphổ)..., ngày... tháng..ẳ năm 20ế„ 

BẢO CẢO THÀNH TÍCH 
ĐỀ nghị tặng thưởng (truy tặng) 

(Ắp dụng đổi với cá nhân) 

I. TÓM TẲT TEỄƯ SỬ VÀ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC: 

lế TliỄngtin cá nhân: 

-Hg và tên: 

-Ngày sinh: 

- Quốc tịch;. 

Giới tỉnh: 

- Chức vụ: , 

- Đị;i chỉ nơi ở hoặc trụ sở làm việc: 

2. T5rn tắt quá trình công tác: 

n. I^HẰNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 

m. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ Được cơ QUAN/rỏ CHỨC CỦA 
VTỆT NAM GHI NHẶN: 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN 

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN TRÌNH KHEN THƯỞNG 
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Mâu số 10: Tờ trình đề nghị khen thưởng cấp thành phổ 

TÊN ĐƠN VỊ CẮP TRẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỀN SƠN VỊ SẺ NGHỊ Độc lập - Tự- do - ggnh phức 

SỐ: /TTr-ắ.. ngậy thảng ..ủ. năm 

TỜ TRÌNH 
Đê nghị khen thưởng cấp thảnh phố 

Kính gửi: ủy ban nhân dân thủrsh phố 

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

CSn cứ Nghị định sổ 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 nãm 20 ỉ 7 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành một số diều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số ễ.../QĐ-UBND iigày ..ế/Ễ../... của ủy ban nhân dân 
thành phé về việc ban hành quy đinh về công tác thì đua, khen thưởng tại Thành phô 
Hồ Chí Minh; 

can cứ Biên bản họp Hội đồng Thi dua - Khen thưởng quận, huyện (sở, ban, 
ngành, tổng công ty)... ngày,..ứiáng...năm.,,; 

Xét thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân thuộc quận, huyện (sờ, ban, 
ngảnht tảng công ty) ... trong nẫm 201... 

Đẽ ghi nhận thành tích và kịp ihời động viên phong trào thi đua cửa đơn vị, 
Chủ tịch Uy ban nhân dân cỊuận, huyện (hoặc Giảm đốc sở, ban, ngành, Tông Giám 
đổc tảng công_ ty).,kính đc nghị ủy ban nhân dản thành phố xem xét khen thưởng 
cho các tập thể và các cá nhân, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm ... 
và nhiều năm liên tục, cụ thể như sau: 

- Tặng Cờ Truyền thống cho 
- Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho ... tập thể. 
- Công nhận danh hiệu Tập thề Laũ động xuất sắc cho ... tập thể. 
- Tặng Bằng khen cho ... tập thể và ... cá nhân. 

- Công nhận danh hiệu Chiểri sĩ thi đua cểp thảnh phố cho ... 
- Tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân. 
(Kèm theo daiih sách cảc tập thẻ, cá nhân được đề nghị khen thường; Bảo cáo 

tủm tắt thành tích; Biên bản họp Hội đồng Thi dua - Khen thưống của CỊiỉận, huyện 
(hoặc &ờ, ban, ngành, tẻng công ty); quyết định công nhận sáng kiến; quyết định công 
nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở...). 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
- Như trên; 
• Ban TĐKT/SNV; 
- Luu: VT,„. 
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Mâu số /iếề Tờ trình đề nghị khen thường cấp Nhà nước 

TÊN Đ ƠN VỊ CẨP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sri: /TTr-,.. "gậy »»• ịhếnẵ — nỗm 

TỜ TRÌNH 
Đề nghị khen thường cấp Nhà nước 

Kính gửi: ủy ban nhân dân thảnh phố 

Cãri cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 nãm 2003 và Luật sửa 
dổi, bẻ suQg một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngảy 16 tháng 11 năm 2013; 

Cări cứ Nghị định sả 91;2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 nãm 2017 của Chính phủ 
quy định chi tiểt thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căii cứ Quyểt định số ...,/QĐ-ƯBND ngày của ủy ban nhân dân 
thành phé về việc ban hành quy đúìh về công tác thi đua, khen thưửng tại Tliành phố 
Hồ củ Vinh; 

Căíi cứ Biên bản họp Hội đảne Thi đua - Khen thường quận, huyện (sờ* ban, 
ngành, tổng công ty)... ngày...tháng...nãm...; 

Xét thành tfch đạt được của cáo tập thể và cá nhân thuộc quận, huyện (sờ, ban, 
ngảnh, lổLig cống ty) trong năm 201... 

E'ể ghi nhận vả biểu dương thảnh tích của các tập thể và các ci nhân, Chù tịch 
ủy ban nhấn dân quận, huỵện (hoặc Giám đốc sở, ban, ngành, Tổng Giám dốc tông 
gông ty).... kinh đề nghị ửy ban nhân dân thảnh phố xem xét đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ trình Chủ tịch Nước khen thưởng cho .... tập thê và cá nhân, đã có 
thảnh tích hoàn thảnh xưất sắc nhiệm vụ từ năm ... đến năm ..., cụ thể như sau: 

- Bằng khen cùa Thủ tướng Chính phủ cho ,.. tập thể và ,.. cá nhân. 
- Huân chương Lao động hạng Ba cho ... tập thể và ... cá nhân. 
- Huân chương Lao động hạng Nhì cho ... tập thể và ... cá nhân. 

• s ip. m Ạ 

(Đính, kèm danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; Báo cáo 
thành tích, Báo cáo tóm tắt thành tích; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
của quận, huyện (hoặc sở, ban, ngành, tổng công ty); xác nhận thuế và báo cáo kiêm 
toán (đối với các doanh nghiệp). 

Nơi nhận. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
- Như ừên; 
- Baa TĐKT/SNV; 
- Lưu; VT,.. 
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Mâu sổ 12: Tờ trĩnh đề nghị ủy ban nhân dân thành phó gắn biển 
cóng nhận công ĩrình 

TÊN ĐƠN VỊ CẮP TRÊN CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỀN ĐƠN VỊ ĐẺ NGHỊ Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 

Số: /TTr~.,ề ngày tháng .... năm 

TỜ TRÌNH 
Đề nghị gắn biển công nhận công trình 

chào mừng 
và đề nghị khen thưỏug 

Kính gửi: ủy ban nhân dân thành phố 

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

Căn cứ bản đãng ký gắn biển cõng trĩnh số .... ngày... thảng ... nãm của 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thường quận, huyện (sở, ban, 
ngành, tổng công ty) ... ngày...thảng...năm...; 

Xét giá tri (về vật chất, tinh thần) của công trình và thành tích đạt đựợc của các 
tập thẻ và cả nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai và tham gia 
thực hiện, xây dựng công trình .... 

Đê phi nhận thành tích và kịp thòi độnR viên phong trào thi đua của đơn vị, 
Chủ tịch Uy ban nhân dân quận, huyện (hoặc Giám đốc sở, ban, ngành, Tổng Giám 
đéc tổng công ty)...ể kính đề nghị ủy ban nhân dân thành phố xem xét: 

1. Gắn biển công trình (tên cũng trình).... chào mừng .... 
2. Tặng Bẳng khen cho tập thế và. . . .  cá nMn. 
(Kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; Báo cáo 

tóm tắt thành tích; Biên bản họp Hội đòng Thi đua - Khen thưởng của quận, huyện 
(hoặc sở, ban, ngành, tổng công tỵ). 

Nơi ĩthộn: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
- Như trSíií 
- Ban TĐKT/SNV; 
- Lim: VT,,.. 
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Mâu số 13: Mầu đăng kỷ gắn biền công nhận công trĩnh 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TEN Đ<3N VỊ ĐỀ NGHỊ ĐỘC ĩập - Tự do -Hạnh phức 

g£ ,  Ị  ngày..... thảng, năm 

ĐĂNG KÝ GẮN BIẺN CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH 

Chào mừng 
.7. (1) 

Kinh gửi: 

Đcnvị đăng kỷ: 

Kh:i cần liên hệ với đồng chí: Chức vụ; 

Điện thoại cơ quan: Di động: Fax: 

Đề nghị cẩp gán biển (2): 

Tên công trinh:,,..., 

BỊEL chi côngtrìuh: 

Khởi công tù ngày: 

E'ự kíển khánh thảnh, đưa vào sử dụng từ ngày: 

0'iá trị đầu tư: 

Thu hút lao động (người): 

Tém tất hiệu quả khả thi của công trinh: 

Nếu được chấp nhận, dự kiến thời gian tồ chức gắn biển vào ngày tháng 

nàm 

Nơi nhận: THÙ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
• Như trên; 
- Ban TĐK7/SNV; 
- Lưu: VT,... 

Ghì chủ: 
(1) Ghi nội duag gán biền chdữ mừng 
(2) Cấp cơ ìở hoặc UBND tMnh phố 
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Mâu sổ 14: Bảo cảỡ tóm tắt thành tích đề nghị ủy ban nhân dân thành phố 
cổng nhận danh hiệu Tập ầể Lao động xuắt sắc 

TÊN ĐON VỊ CÁP TRÉN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÈN BON VỊ ĐỀ NGHỊ ĐQc lập - Tự do - Hạph phúc 

ngày thảrtg .... nỡm ... 

BÁO CÁO 
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC TẬP THẺ 

ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HĨỊỆU TẬP THẺ LAO ĐỘNG XUẤT SẲC 
NẨM ... 

STT Tên íập thể Tóm ú\ thành tích 

Các danh hiệu 
thi đua và bình thúc 
khen thirửngđa đat 
đưẹ-c (kèm tbeo so 
QuỵẾtđịnb khen 

tbưihiE) 

i 

PHÒNGA Trong đơn vị: 
r CÓ ? % cá nhân trang tập thề 
hoàn thảnh nhiệm vụ dược giao, 
trong đó có cắ rtbân đạt. danh 
Jũậu Lao động tiSn tiến, chiến sỹ 
tiên tiến; 

- Có cả nhân đạt dardi hiệu 
"Chiển sĩ thi dua cớ sở™ và khỏỉig 
có cá nhân bị kỹ luật tử hình thửc 
cảnh cáo trở lên. 

- Nội bộ đoàn kẾt, gương mau chẩp 
hàrdì tét chủ trương, chính sách cùa 
Đàng, phảp luật của Nhà nước; 

Trong những n&m qua, đơn vị đẫ 
hoàn thành xuẩt sắc nhiệm vụ được 
giao, Cụ thể như sau; 

- Đã được cong nhận 
danh hĩộu Tập thể lao 
động tiên tiến nãm .... 
(QĐ £ố ... ngảy 
của...) 
- Đang đề nghị công 
nhận danh hiệu Tập 
thể lao động xuất sẳc 
năm 

2 PHÒNG B 
Ẹ1 

TIĨỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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Mâu sổ 15; Báo cáo tóm tẳt thành tích đề nghị ủy ban nhãn dân thành phô 
tặng Bằng khen 

TÊN DƠN VỊ CÁP TRÊN CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHlA VIỆT NAM 
TÊN ĐƠN VỊ ĐÈ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngậy ... tháng năm ... 

BẢO CÁO 
TỞM TẤT THÀNH TÍCH CŨA CÁC TẬP THẺ VÀ CẮC CẢ NHẢiN 

ĐÈ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

STT 
Tên tập thề / cả nhân, 

chức vụ đcrn vị 
công tác 

Tóm tắt thành tích 

Các đanh hiệu tbĩ đua 
và [vinh thức khen 

thưỏiig đă đạt được 
(kèm theo số Quyet 
đinh khen thường) 

TẬP THẺ 

1 

PHÒNG A 

Trong những năm qua, 
đơn vị đã hoàn thành xuẩt 
sắc rđiiệm vụ được giao. 
Cụ thể như sau: 

- Đã được công nhận 
danh hiệu Tập thể lao 
dộng xuất sẳc năm .... 
(QĐ số ... ngày ... của 

- Đang đề nghị công 
nhận danh hiệu Tập thể 
lao động xuất sắc năm 

- Đề nghị tặng Bàng 
khen của UBND Thành 
phấ về thành tích 02 
năm (năm năm ...) 

2 PHÒNG 8 

CÁ NHÂN 

1 

ÔugNguyễn Văn A,... Trong những nám qua, cá 
nhân đs hoàn thảnh xuât 
sẨc nhiệm vụ được giao. 
Cụ thể như sau: 

Trong 02 nám qua, có hai 
sáng kiến cấp cơ sở được 
công nhận, gom: 
- Tên sấng kiến 1 + Nội 
dung + hiệu quà 

- 02 Quyết định cõng 
nhân sáng kiển 

(sô... ngày....) 
- Quyết định công nhận 
chiến sỹ thi đua cơ sờ 
(số... ngày...,) 
(nếu có) 

- 02 Quyết dịnh côn£ 
nhận hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (so... 
ngày....) 
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- Tên sáng kién 2 + Nội 
dung + hiệu quả 

2 ÔIIE Nguyễn Văn B, ..Ễ 

3 

Thủ tiưởng đơn vị xác nhận cầọ tập thể và cốc cá nhân nêu trên, hoàn thành xuất sắc 
rửùệm vụ đuợc giao và có các sáng kiến được công nhận, áp dụng hiệu quả trong 02 năm 
liên tục...,. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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Mâu sổ 16: Báo cáo tóm tắt thành tích dề nghị ủy ban nhân dẩn thành phổ 
cổng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cắp thành phổ 

rẾN ĐƠN VỊ CẮP TRÉN CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày ... ĩháng ... năm ... 

BÁO CẢO 
TÓM TẤT THÀNH TÍCH VÀ TÓM TẮT SÁNG KIỂN CỦA CẢC CÁ NHÂN 

ĐÊ NGHỊ CÔNG NHẬN CHIẾN SỸ THI ĐUA CÁP THÀNH PHÓ 

STT 
TỄn íập thể / cá 
nhân, chức vụ 

đơn vị công tác 

Tóm tắt tbành tích 
và túin tắt sủng kiỂn 

Các danh hiệu thỉ đua 
và hình thức khen 

ỉhtrõnig đă đat được 
{kèm theo 90 Quyiỉt 
định khen thưởng) 

1 

ôĩig Nguyễn Văn 
A , . . .  

Trong những nãm quạ, cả nhân đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Cụ thể nhu sau; 

Sáng kiến được công nhận (nêu rõ 
tên sáng kiến, nội dung và hiệu quả 
của sáng kiến) 
+ Tên sáng kiến: 

+ Nội dung: 

+ Hiệu quả: 

+ Phạm vi áp dụng: 

- Quyết định công nhận 
chỉến 5? thỉ đua cấp cơ 
sớ của 03 nãm liên tục 
„.(sê,» ngày....) 

- Quyết định công nhận 
sảng kiến cấp thành 
phả r,ệ.(sÔ... ngậy..,,) 

2 Ông Nguyễn Văn 
B , . . .  

3 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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Mâu sổ 17: Báo cáo tóm tẳt thành tích đề nghị ừy ban nhân dân thành phổ 
tặng Huy hiệu thành phố Hẻ Chí Minh 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

ngày .... thảng .... năm ... 

BẢO CẢO 
TỎM TÁT THÀNH TÍCH CỦA CẢC CẢ NHÂN 

ĐÈ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUY HIỆU THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 

STT 
Têa tập thề / cổ nhân, 
chúc vụ đcra vị công 

tác 
Tóm tắt thành tích 

Các danh hiệu thí đua 
và hỉnh thức khen 

thirởng đã đạt được 
(kèm theo số Quyet 
định khen thưởng) 

1 

Ông Nguyễn Văn A, 
• • M: 

Tham gia côn| tác tại đon vị 
từ năm đen năm 
Trong những năm qua, cá 
nhân đã hoản thảnh xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Cụ thể 
như sau: 

Quyết định công nhậxt 
chiến sỹ thi đua cấp 
thành phố....; (sổ... 
ngày....) 
Quyểt định tặng Bằng 
khén của UBND thành 
phố hoặc Bằng khen 
cửa bộ, ngành, trung 
ương ..(so,., ngây.,,.) 

2 

Ông Nguyễn Văn B, 
Tham gía cônẹ tác tại dơn vị 
từ năm, dên năm 
Trong những năm qua, cá 
nhân đã hoàn thành xuất sẳc 
nhiệm vụ được giao. Cụ thể 
như sau: 

Quỵết định công nhận 
chiến sỳ thi đua cấp 
Thành phổ; cẩp bộ 

Quyểt định tặng Bẳng 
khen của UBND Thành 
phố hoặc Bằng khen 
của bộ, ngành, trunbg 
ương ,..(sổ... ngày....) 

THÌ) TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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Mâu sể 18: Báo cáo tóm tắt ihành tỉch đề nghị ùy ban nhân dân thành phô 
tặng Cờ Thỉ đua 

TÊN ĐƠN VỊ CẮP TRẼN CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
TÊN ĐƠN V| ĐÈ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố HỒ Chỉ Minh, ngày tháng năm... 

BÁO CÁO 
TÓM TẲT THÀNH TÍCH CỦA CÁC TẬP THỀ 

ĐÈ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

STT 
Tên tập thi / cá 
nhân, chức vụ 
đơn vị công tác 

Tóm tắt thành tich 

Các đanh hiệu thi đua và 
hình thức khen thường ữi 

đạt được (kèm theo số 
Quyết định khen thirửng) 

; 1 

PHÒNG A 

+ về hoạt động cụm, khối thi 
đua.năm ... 
+ về thảnh tích đon vị: 

Trong năm đơn vị dã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Cụ thể như sau: 

- Đã được công nhận danh 
hiệu Tập thể lao động tiên 
tỉến nãm .... (QĐ số ... 
ngày ... của ...) 

- Đang đề nghị câng nhận 
danh hiệu Tập thể lao động 
xuất sắc nỗm ... 

- Đang để nghị cõng nhận 
danh hiệu Cờ thi đua 
UBNDTPnẫm ... 

2 

PHÒNG B + về hoạt động cụm, khối thi 
dua năm ... 

+ về thành tích don vị: 

Trong nãm ễ..s đơn vị đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Cụ thể rứiư sau: 

- Đã được công nhận danh 
hiệu Tập thề lao động tiên 
tiến nẫm .... (QĐ sổ ... 
ngày... cùa ...) 

- Đang đề nghị công nhận 
danh hiệu Tập thề lao động 
xuất sắc năm ... 
- Đang để nghị công nhận 
đanh hiệu Cờ thi đua 
UBND TP nẫm ... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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Mầu số I9.ẳ Báo cáo thành tich đề nghị ủy ban nhân dân thành phô 
tặng Cờ truyen íhểng 

TỀN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HỎA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN ĐON VỊ ĐỀ NGHỊ Bộc lập - Tự dử - Hạnh phức 

, ngày..... tháng, năm 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỈ: NGHỊ TẶNG CỜ TRUYỀN THỐNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 

TÊn tập thc đỄ nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

L Sơ LƯỢC ĐẶC ĐEÈM, TÌNH HÌNH 

1, Đặ: điểm! tình hỉnh: 

- Địa điểm trụ sà chỉnh, điện thoại, fax; địa chi trang tín điện tử; 

- Qui trỉnh thành lập và phát triển; 

- Nhũng, đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điểu kiện tự nhiên, xã hội, co cấu tổ 
chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể. 

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

n. TIllNH TÍCH ĐẬT ĐƯỢC 

1. Báo cáo thảnh tích cản cứ vào chức nâng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đom 
vị) và đổĩ lượng, tiêu chuẩn khen thuỡng quy định tại Quyểt định của ủy ban nhân dân 
thành phé. 

Nội dung bảo cảo nêu rõ những thình tích xuất sẳc trong việc thục hiện các chỉ tiêu 
(nhiệm vụ) cụ thể về nẫng suất, chất lượng, hiệu quà công tác so với các năm trước (hoặc so 
vởi lần khe 11 thường trưóc đây); việc đổi mới câng tác quản lý, cải cách hành chính; sáng 
kiến, kinh nghiệm, đề tải nghiên cứu khoa học và vỉệc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu 
quà cao về Idnh tế, xẫ hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương vả cà nước. 

2. Nhữag biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trảo thi đua đã 
được áp đụng trong thực tiễn sản xuât, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sảch của Đảng, pháp luật của Nhà nước.. 

4. Hoạt dộng của tả chức đảng, đoàn thế. 
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m. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

ỉ. Danh Liệu thi đua: 

NSm 
Danh hỉệu 

thi đua 
SỖ, ngày, tháng, năm của quyét định cOng nhận danh 

hiệu thỉ đua; ca (ỊU&Ũ bao hành quyết định 

2. Hình thức khen thirửng: 

Năm 
ffiDhthức 

khen thưởng 
SẺ, ngày, tháng, Dâm của quyct định khữD thưởng; Cữ 

quan tan bành quyểt ffỊnh 

XẤC XHẬN CỦA CẢP TRÌNH THÙ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
ỉ CHEN THƯỞNG 
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Mấu số 20: Bảo cáo thành tỉch đề nghị ùy ban nhân dân thành phố 
gắn biện công nhận cộng trình 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRẼN CỘNG HỎA XÃ Hộí CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
rÊN ĐƠN VỊ ĐẺ NGHỊ lập . lự do - Hạnh phủe 

ngày,.... tháng,,,.,, năm 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

GẲN BEẺN CỎNG NHẬN CỒNG TRỈNH 

Tên tập thề đỀ nghị 
(Ghi đầy đù bằng chữ in thường, không viết tắt) 

L Sơ LƯỢC ĐẶC ĐtẼM, TỈNH HÌNH 

1H Đặc điểm, tình hỈEhì 

-Địa điểm trụ sỡ chinh, điện ihoại, fax; địa chí trang tin điện tử; 

- Quá ừình thành lập và phát triển; 

- Nbững dặc điểm chính của đon vịf đỊa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tố 
chửc> cơ sở vật chái), các tả chức đàng, đọàn thẻ, 

2, Chức nãng, nliìệm vụ: Chức năng, ũhìệm vụ dược giao, 

n. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

• 1. Bảo cảo về quá trình triển khai vả tả chức thực hỉện xầý dựng công trình chảo 
mừng 

Nộị dung báo cáo nẽii rồ những thành tích xuất săc trong vỉệc tẻ chức thực hiện 
(VĐ: về trước tỉến độj tiểt kiệm kinh phí; đạt năng suất, chẩt lượng, hiệu quả cồng tác, áp 
dụng đề tải nghiên cửu khoa học và việc ủng dụng vào thục tiễn đem lại hiệu quả cao về 
kinh tể, xa hội. .). 

2, Những biện pháp hoặc nguyên nhãn đạt được thành tích. 

HL CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG. 

1. Danh biệiỉ thi đua; 

Năm 
Danh hiệu 

thi đua 
Số, ngày, thảng, năm cùa quyết định cũng nhận danh 1 

hiệu thi đua; Cữ quan bao hảnh qayét định 
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2. Hình ílkức khen tbưửng: 

Năm 
Hình thức 

Khen thưởng 
SỐ, Dgày, thỂng, Dâm cửa quyết đình khen thưửng; cơ 

quan ban hành quyết định 

XẢC NHẬN CỦA CÁP TRÌNH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
KHEN THƯỞNG 



CÔNG BÁO/Số 72/Ngày 15-8-2018 

Mấu số 21: Báo cáo ĩhành tích đệ nghị ửy ban nhân dân thành phố 
công nhộn điển hình tiên tiên 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THÈ ĐIÊN HÌNH TIÊN TIÉN 

Đính kèm hình tập thế mới nhát 
(9cm X Ỉ2cm) 

T Ễxi t âp tlií-

Chứt nSng, nhiệm yụ: (3 - 4 dòng) 

Tỏ]n tắt thành tích tiêu biểu: (10-15 dòng) 

K.ếi quả đã được khen thưởng: (2 - 3 dỏng) 

BÁO CẨO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẺN 

Họ và tên: 

Ngày tháng năm sinh:.. 

Quê quán: 

Chức vụt đcm vị công tác: 

Tỏm tắt thành tích tiêu bỉểu: (10 - 15 dòng):. 

Két quả đã được khen thưởng: (2-3 dùng) 

Hình thẻ 
cá nhân 
mới ỉìhẩt 

(4cm X 6om) 


