
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TÂY HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NV  Tây Hòa, ngày      tháng     năm 2022 

V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân 
trong “Học tập và làm theo tư  tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 

         
Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối); 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2198/UBND-TH ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT ngày 

29/11/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn các 
hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; Kế hoạch số 69-KH/HU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 

10/11/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về học tập và thực hiện chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Để đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và 
hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về giá trị to lớn của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, khen thưởng, cổ 

vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; UBND huyện hướng 

dẫn việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng biểu dương, khen thưởng 

Các tập thể, cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có 
thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn đều được xem xét 
khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các Văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

2.1. Tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ (khen thưởng hằng năm và dịp sơ, tổng kết): 
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Thực hiện theo Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 của Ban Thi 
đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn các hình thức biểu dương, 

khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2.2. Tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (khen 

thưởng hằng năm và dịp sơ, tổng kết): Thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 
2198/UBND-TH ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về việc khen thưởng các tập thể, 

cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

2.3. Đối với Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện:  

a) Khen thưởng hằng năm: 

- Đối với tập thể: gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được cấp có thẩm quyền xem 
xét, giới thiệu, đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều cách làm sáng tạo, 
hiệu quả, bám sát với nhiệm vụ, chính trị của đơn vị, thu hút đông đảo và hiệu 

quả của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; 

+ Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả những chuẩn mực đạo đức 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình 

hình hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; vận dụng có hiệu quả tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của cơ quan, 

đơn vị, địa phương và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng bộ huyện đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 

+ Thực hiện nhiệm vụ chính trị nổi trội; có cá nhân điển hình tiêu biểu 
được học tập và nhân rộng; 

+ Tập thể được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu là tổ chức 
Đảng, phải đạt Chi bộ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Đối với cá nhân:  

+ Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về 
ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 

+ Có tinh thần phục vụ nhân dân, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ đồng chí, 
đồng đội; có hành động và việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả, có ý thức trách 

nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia tích cực đóng góp các 
công trình phúc lợi xã hội hoặc có nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị đem lại 

hiệu quả thiết thực. 

+ Nếu là cán bộ, công chức, viên chức phải được đánh giá hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ; nếu là đảng viên phải được công nhận là đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. 

b) Khen thưởng vào dịp sơ kết và tổng kết: 
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- Đối với tập thể: Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm a Khoản 2.3 
nêu trên; liên tục hằng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nếu là 

tổ chức đảng thì Chi bộ, Đảng bộ phải được công nhận liên tục hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm (đối với khen thưởng sơ kết 03 

năm) hoặc 02 năm (đối với khen thưởng sơ kết 05 năm) hoặc 04 năm (đối với 
khen thưởng tổng kết 10 năm) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Đối với cá nhân: Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm a Khoản 
2.3 nêu trên; cá nhân hằng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Nếu là Đảng viên, hằng năm liên tục được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên, trong đó có ít nhất 01 năm (đối với khen thưởng sơ kết 03 năm) hoặc 02 
năm (đối với khen thưởng sơ kết 05 năm) hoặc 04 năm (đối với khen thưởng 

tổng kết 10 năm) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

2.4. Đối với Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã:  

Căn cứ nội dung hướng dẫn này, UBND các xã, thị trấn xây dựng hướng dẫn 
khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo thẩm quyền. 

II. SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Số lượng khen thưởng 

- Đối với khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh: Thực hiện theo hướng 
dẫn, quy định của tỉnh. 

- Đối với khen thưởng Giấy khen Chủ tịch UBND huyện: 

+ Khen hằng năm: Số lượng đề nghị tối đa không quá 10 tập thể và 10 cá 

nhân; 

+ Khen thưởng vào dịp sơ kết: Số lượng đề nghị tối đa không quá 15 tập 
thể và 15 cá nhân; 

- Khen thưởng vào dịp tổng kết: Số lượng đề nghị tối đa không quá 20 tập 
thể và 20 cá nhân. 

2. Thời gian tổ chức: Các hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm, 3 năm, 5 
năm, 10 năm, ở cấp xã tổ chức không quá 01 buổi, ở cấp huyện tổ chức không 

quá 01 ngày (các Hội nghị cấp huyện sẽ có hướng dẫn riêng). 

III. HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức biểu dương 

Thực hiện theo Khoản a Điểm 3 Mục II Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT 
ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn 
các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chủ 
trì phối hợp với UBND huyện hướng dẫn theo quy định. 
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2. Hình thức khen thưởng 

a) Khen thưởng hằng năm: 

- Đối với cấp Nhà nước: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với cấp tỉnh: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đối với cấp huyện: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. 

- Đối với cấp xã: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã. 

b) Khen thưởng sơ kết, tổng kết: 

- Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, gồm: Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu xuất sắc. 

- Đối với cấp tỉnh: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đối với cấp huyện: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. 

- Đối với cấp xã: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã. 

IV. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng: thực hiện theo quy định của Luật 
Thi đua, Khen thưởng và các Văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Đối với hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng , gồm: 

- Tờ trình, biên bản của đơn vị trình khen (kèm theo danh sách trích ngang 
của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng). 

- Báo cáo thành tích nổi bật xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có xác nhận của đơn vị trình khen. 

- Đối với chi bộ, đảng bộ, đảng viên kèm theo xác nhận đánh giá xếp loại 
tổ chức đảng (tập thể) và xếp loại đảng viên (cá nhân). 

Hồ sơ các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để 
xét chọn, tổng hợp trình Hội đồng xét khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên 

theo định kỳ và đột xuất đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng (qua phòng 
Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện). Thời 

gian đề nghị khen thưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ có hướng dẫn riêng. 

V. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG: Cấp nào quyết định khen thưởng thì sử 
dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp đó để chi. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Văn bản trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các 
xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả việc biểu dương, khen thưởng các tập 

thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh theo thẩm quyền. Đồng thời, hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy xem xét, lựa chọn, giới thiệu các tập 
thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, 
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đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy 
khen (qua phòng Nội vụ huyện). 

3. Giao phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng huyện) thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình Chủ tịch UBND huyện tặng 
Giấy khen cho các tập thể, cá nhân theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm nội dung 
Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để tiếp tục 
nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Đỗ Văn Cấp 
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