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QUY ĐỊNH 
về việc khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát  

----- 

 - Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác  
của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

 - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2020; 

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quy định về 
việc khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hàng năm như sau:  

I. Đối tượng khen thưởng 

1. Tập thể 

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

 - Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở; 

 - Chi bộ, gồm: chi bộ cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; chi bộ trực 
thuộc đảng bộ bộ phận.  

 2. Cá nhân 

- Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;  

- Ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở;  

- Bí thư, phó bí thư, chi ủy viên được phân công trực tiếp thực hiện công 
tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. 

II. Nguyên tắc khen thưởng 

 Tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác, cùng 
phát triển; khen thưởng phải chính xác, kịp thời, thành tích đạt mức độ nào thì 
khen thưởng với hình thức phù hợp theo quy định. 

 III. Tiêu chuẩn, hình thức, số lượng, mức tiền thưởng 

 1. Tiêu chuẩn 

 a. Đối với tập thể  

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua và chương trình công tác kiểm tra, 
giám sát của cấp mình theo quy định của Điều lệ Đảng, chương trình công tác 
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do cấp uỷ cấp mình và Uỷ ban kiểm tra cấp trên giao; tham mưu cấp uỷ thực 
hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30 và tổ chức thực hiện tốt nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát theo điều 32, Điều lệ Đảng.  

- Thực hiện đảm bảo chế độ thông tin báo cáo; nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt 
quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; 
chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.   

- Thực hiện tốt các hướng dẫn của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối 
về tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát (có quyết định thành lập Tổ, kế hoạch từng 
cuộc kiểm tra, giám sát, thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát; 
có báo cáo đầy đủ hồ sơ về Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối sau mỗi cuộc kiểm tra, 
giám sát). 

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

 - Tổ chức đảng xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (Trong khi chưa 
có công nhận của Đảng ủy Khối thì lấy kết quả của cơ sở tự đánh giá). 

- Ủy ban kiểm tra tham mưu cấp ủy ban hành và thực hiện hoàn thành có chất 
lượng, đúng tiến độ kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và có tổ chức kiểm tra, 
giám sát theo kế hoạch của ủy ban kiểm tra cấp mình đề ra.  

- Chi bộ phải có ít nhất 01 cuộc kiểm tra định kỳ và 01 cuộc giám sát chuyên đề.  

- Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ 
phận đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng thì phải được đảng ủy 
cơ sở hoặc đảng ủy bộ phận biểu dương, khen thưởng 03 năm liền về thành tích 
trong phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (kể 
cả năm được đề nghị). 

 b. Đối với cá nhân  

- Có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng; hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trong năm; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; có 
phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ; đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và được xếp loại 
đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (nếu chưa xét danh hiệu và phân loại 
đảng viên thì lấy mức dự kiến sẽ đạt).  

- Được chi bộ, đảng ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng 03 năm liền về 
thành tích trong phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, 
giám sát (kể cả năm được đề nghị). 

2. Hình thức, số lượng  

a. Đối với tập thể: Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Số tổ 
chức đảng ở đảng ủy cơ sở đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy 
khen không quá 20% so với tổng số các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt 
“hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm. 
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 b. Đối với cá nhân: Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Mỗi tổ 

chức cơ sở đảng được đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 01 cá 

nhân tiêu biểu nhất và hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định này. 

3. Mức tiền thưởng: Áp dụng mức tiền thưởng theo quy định hiện hành. 

 IV. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng  

1. Hồ sơ 

- Tờ trình của đảng ủy, chi bộ cơ sở (kèm theo danh sách đề nghị khen). 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen.   

* Hồ sơ gửi về Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối trước ngày 01 tháng 12 hàng năm. 

2. Thủ tục 

 Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Khối họp xét, tổng hợp và đề nghị Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối) xem xét khen thưởng đối 

với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát trước 

ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

 V. Tổ chức thực hiện 

 Cấp ủy cơ sở, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và Chủ nhiệm Ủy 

ban kiểm tra Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm về hồ sơ đề nghị xét hình thức khen 

thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc trách nhiệm của mình quản lý. Trường hợp 

phát hiện hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng quy định, nhưng đã được khen 

thưởng thì hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi giấy khen và tiền thưởng; đồng 

thời không xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của năm tiếp theo. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nội dung phát sinh cần thiết phải bổ 

sung, sửa đổi đề nghị các cấp ủy chi, đảng bộ kịp thời trao đổi, phản ảnh về Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định. 

 Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây có nội dung 

trái với quy định này đều bãi bỏ./.  

     

Nơi nhận:                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ  
- UBKT Tỉnh ủy (b/c),                                            BÍ THƯ  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban Đảng ủy, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các UBKTĐU cơ sở, 
- Các đ/c UV UBKT ĐU Khối, 

- Lưu VP, UBKT.                                                                                    Lê Đức Hùng 
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