
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

                    * 

Số 19-QĐi/TU 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 22 tháng 01 năm 2019 
 

QUY ĐỊNH 

về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên  

------ 
 
 

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, ngày 14/6/2005;  

- Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, ngày 26/5/2016 của Chính phủ về 

quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang; 

- Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-

HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về một số 

vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, ngày 27/10/2015 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối 

với tổ chức Đảng và đảng viên; 

- Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế 

hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức 

Trung ương Đảng về Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm 

đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 

- Căn cứ Quyết định số 267-QĐ/TW, ngày 03/11/2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng 

đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 

05/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Căn  cứ  Quyết  định  số  690-QĐ/TU,  ngày  11/7/2017  của  Tỉnh  ủy  

(khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh); 

- Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 
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- Căn cứ Công văn số 6559-CV/BTCTW, ngày 26/10/2018 của Ban Tổ chức 

Trung ương Đảng về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định 

việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên như sau: 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

- Biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất 

sắc trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.  

- Việc khen thưởng phải đảm bảo đúng thực chất, đúng thành tích, đúng đối 

tượng, công khai và kịp thời; tránh các biểu hiện phô trương, hình thức; kiên quyết 

chống “bệnh thành tích”. 

Điều 2. Đối tượng khen thưởng 

- Tổ chức đảng gồm: tổ đảng trực thuộc chi bộ, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ 

sở, đảng bộ bộ phận và tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ huyện và tương đương.  

- Đảng viên. 

Điều 3. Danh hiệu và các loại hình khen thưởng 

1- Đối với tổ chức đảng, gồm các danh hiệu: 

1.1. Khen thưởng định kỳ 

Các cấp ủy lựa chọn những tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu 

biểu trong năm, 5 năm liền. Cụ thể: 

- Tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm. 

- Tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền. 

1.2. Khen thưởng đột xuất 

Các tổ chức đảng lãnh đạo đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trên các 

lĩnh vực, trong các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động… 

2- Đối với đảng viên, gồm các danh hiệu: 

2.1. Khen thưởng định kỳ 

Các cấp ủy lựa chọn những đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” để xét khen thưởng đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” trong năm, 5 năm liền. Cụ thể: 

- Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm. 

- Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền. 
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2.2. Khen thưởng đột xuất 

Đảng viên đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực do cấp 

trên phát động hoặc có hành động dũng cảm trong chiến đấu, lao động, phòng 

chống thiên tai; đạt các giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; trong một số 

trường hợp được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng. 

Điều 4. Hình thức khen thưởng  

1. Đối với tổ chức đảng: biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen, tặng cờ. 

2. Đối với đảng viên: biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen, Huy hiệu 

Đảng 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 

năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng. 

Điều 5. Thẩm quyền quyết định khen thưởng (định kỳ và đột xuất) 

1- Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: biểu dương tổ đảng và đảng viên trong 

chi bộ. 

2- Đảng ủy bộ phận: biểu dương tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ. 

3- Chi bộ cơ sở: biểu dương tổ đảng; tặng giấy khen cho đảng viên “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm của chi bộ. 

Đảng ủy cơ sở: Biểu dương, tặng giấy khen cho tổ chức đảng đạt “Trong 

sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ” trong năm của đảng bộ.   

4- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh (gọi 

chung là cấp ủy cấp trên cơ sở) xét, tặng giấy khen cho tổ chức đảng trực thuộc 

đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền; xét, tặng giấy 

khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm; 

đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; xét, tặng giấy khen đột 

xuất cho tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ. 

Lưu ý: 

- Tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng viên được đề nghị cấp ủy 

cấp trên cơ sở tặng giấy khen thời gian thực hiện cách nhau là 5 năm. 

5- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng bằng khen, tặng cờ thi đua cho tổ chức 

đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền; xét, tặng bằng khen cho 

đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; tặng bằng khen cho đảng 

bộ huyện và tương đương có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ; tặng cờ thi đua 

cho đảng bộ huyện và tương đương có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ; xét, 

tặng bằng khen đột xuất cho tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.    

Lưu ý: Tổ chức đảng và đảng viên được đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

khen thưởng thời gian thực hiện cách nhau là 5 năm. 
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6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 

năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi 

đảng cho đảng viên.    

Điều 6. Tiêu chuẩn 

1- Khen thưởng định kỳ  

1.1. Đối với tổ chức đảng  

1.1.1- Cấp ủy cơ sở xét, tặng giấy khen cho tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy 

cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm là chi bộ, đảng bộ bộ phận 

được chọn trong số những chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” đã được công nhận qua đánh giá chất lượng hàng năm.    

1.1.2- Cấp ủy cấp trên cơ sở xét, tặng giấy khen cho tổ chức đảng trực thuộc 

đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền là chi bộ, đảng 

bộ bộ phận được chọn trong số những chi bộ, đảng bộ bộ phận đã được đảng ủy cơ 

sở tặng giấy khen đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 

năm trở lên.  

1.1.3- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng bằng khen cho tổ chức đảng trực 

thuộc đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền là chi bộ, 

đảng bộ bộ phận được xét, chọn trong số những chi bộ, đảng bộ bộ phận đã được 

ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen về thành tích đạt “Trong sạch, 

vững mạnh” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 năm trở lên; đồng thời, trong năm 

xét khen thưởng phải đạt các yêu cầu sau: 

- Được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

- Cơ quan, đơn vị phải đạt danh hiệu tập “thể lao động xuất sắc” hoặc được 

tặng bằng khen trở lên.  

- Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và các nội dung nêu gương theo Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 

21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy định số 101-

QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-

QĐ/TW, ngày 19/12/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW, 

ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của cấp trên. 

- Không có đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao 

động bị kỷ luật; không có cấp ủy viên bị kỷ luật từ khiển trách trở lên (đối với chi 

bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn).  

1.1.4- Cấp ủy cấp trên cơ sở xét, tặng giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt 

“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm là những tổ chức cơ sở đảng được 

lựa chọn trong số các tổ chức cơ sở đảng đã được công nhận đạt “Hoàn thành xuất 
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sắc nhiệm vụ” trong năm; đồng thời, trong năm xét khen thưởng phải đạt các yêu 

cầu sau: 

- Hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc 

phòng, an ninh và xây dựng Đảng; được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ”. 

- Phải có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của cấp trên. 

1.1.5- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng 

đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền là tổ chức cơ sở đảng được lựa 

chọn trong số các tổ chức cơ sở đảng đã được ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở 

tặng giấy khen đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 

năm trở lên. 

1.1.6- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng cờ thi đua cho tổ chức cơ sở đảng 

đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền là tổ chức cơ sở đảng được lựa 

chọn trong số các tổ chức cơ sở đảng đã được ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở 

tặng giấy khen đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 

năm trở lên; đồng thời, trong năm xét khen thưởng phải đạt các yêu cầu sau: 

- Đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu “tập thể lao động 

xuất sắc”, “đơn vị quyết thắng”, “trường tiên tiến xuất sắc”… (đối với đơn vị sự 

nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp); đối với cơ quan được Chủ 

tịch UBND tỉnh hoặc bộ, ngành Trung ương tặng bằng khen; UBND được cấp trên 

công nhận vững mạnh (đối với xã, phường, thị trấn). 

- Cơ quan, đơn vị phải hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch 

về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể do 

tổ chức cơ sở đảng đề ra hoặc do cấp trên giao từ đầu năm (đối với cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước); thực hiện tốt công tác 

khuyến học và các hoạt động xã hội (đối với doanh nghiệp); đối với xã, phường, 

thị trấn phải hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 

ninh, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới do tổ chức cơ sở đảng đề ra hoặc 

do cấp trên giao từ đầu năm.   

- Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và các nội dung nêu gương theo Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 

21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy định số 101-

QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-

QĐ/TW, ngày 19/12/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW, 

ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của cấp trên. 
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- Không có đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ 

luật; riêng xã, phường, thị trấn không có cấp ủy viên cơ sở, cán bộ, công chức cấp 

xã bị kỷ luật.  

- Xếp loại tốt trở lên về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.1.7- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng bằng khen cho các đảng bộ cấp 

huyện và tương đương có thành tích xuất sắc, được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ” trong nhiệm kỳ 5 năm liền. 

1.1.8- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng cờ thi đua cho các đảng bộ cấp 

huyện và tương đương có thành tích đặc biệt xuất sắc; đồng thời phải đạt các yêu 

cầu sau: 

- Đảng bộ được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 

nhiệm kỳ 5 năm liền. 

- Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và các nội dung nêu gương theo Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 

21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy định số 101-

QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-

QĐ/TW, ngày 19/12/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW, 

ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của cấp trên. 

- Thực hiện tốt về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.2. Đối với đảng viên 

1.2.1- Đảng viên được cấp ủy cơ sở xét, tặng giấy khen “Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ” trong năm là đảng viên được lựa chọn trong số những đảng viên đã 

được xếp loại đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.  

1.2.2- Đảng viên được cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen“Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền là những đảng viên được lựa chọn trong số những 

đảng viên đã được cấp ủy cơ sở tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

trong năm và liên tục 05 năm trở lên.  

1.2.3- Đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền là những đảng viên được lựa chọn trong số những 

đảng viên đã được cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” trong năm và liên tục 05 năm trở lên; đồng thời trong năm xét khen 

thưởng phải có đủ các điều kiện sau:  

- Đảng viên phải đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh hoặc tương 

đương hoặc được tặng thưởng Huân chương Lao động hoặc được Thủ tướng 
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Chính phủ tặng bằng khen (riêng đối với đảng viên không phải là cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và ở địa bàn dân cư được cấp có thẩm quyền từ huyện 

và tương đương trở lên tặng bằng khen, giấy khen tôn vinh danh hiệu trong năm). 

- Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ 

trang: 

+ Đảng viên là thủ trưởng, bí thư cấp ủy thì cơ quan, cấp ủy nơi đảng viên 

sinh hoạt phải “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đảng bộ phải đạt hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên.  

+ Đảng viên không thuộc diện nêu trên thì chi bộ nơi sinh hoạt phải “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

- Đối với đảng bộ xã, phường, thị trấn:  

+ Đảng viên là bí thư, chủ tịch HĐND, UBND thì chi bộ nơi đảng viên sinh 

hoạt phải đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đảng bộ đạt “Hoàn thành nhiệm 

vụ” trở lên. 

+ Đảng viên không thuộc diện nêu trên thì chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt 

phải đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

     1.2.4- Đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng Huy hiệu 30 năm, 

40 năm, 45 năm,  50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 

năm, 90 năm tuổi Đảng được thực hiện theo quy định tại điểm 27.3, khoản 27 - 

Điều 34 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng. 

2. Khen thưởng đột xuất 

2.1. Đối với tổ chức đảng 

2.1.1- Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở xét, tặng giấy khen cho tổ chức 

đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở và tổ chức cơ sở đảng có thành tích đặc biệt xuất 

sắc, là điển hình tốt trên từng lĩnh vực, trong các đợt tổng kết phong trào thi đua do 

cấp huyện và tương đương phát động.  

2.1.2- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng bằng khen cho tổ chức đảng trực 

thuộc có thành tích đặc biệt xuất sắc, là điển hình tốt của tỉnh trên từng lĩnh vực, 

trong các đợt tổng kết phong trào thi đua do cấp tỉnh và Trung ương phát động. 

2.2. Đối với đảng viên 

2.2.1- Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở xét, tặng giấy khen cho đảng 

viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc 

có hành động dũng cảm trong chiến đấu, lao động, phòng chống thiên tai, tích cực 

tham gia bảo vệ và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống tham 

nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội hoặc là điển hình tốt trong các đợt tổng kết 
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phong trào thi đua hoặc được Nhà nước trao giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia 

trong năm; là chiến sĩ thi đua tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.  

2.2.2- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng bằng khen cho đảng viên có thành 

tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên từng lĩnh vực do cấp trên phát động hoặc có 

hành động dũng cảm trong chiến đấu, lao động, phòng chống thiên tai, cứu người, 

cứu tài sản của nhân dân và của Nhà nước; dũng cảm đấu tranh phòng chống tội 

phạm, tố cáo tham nhũng, lãng phí; hiến đất đai, tài sản cho Nhà nước được nhân 

dân địa phương nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu cho tổ chức đảng suy tôn, đề nghị 

khen thưởng; được Nhà nước xét tặng danh hiệu Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn 

quốc; đoạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia trong năm và một số trường hợp 

được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng. 

Điều 7. Mức khen thưởng  

1- Khen thưởng hàng năm 

1.1. Đối với tổ chức đảng 

1.1.1- Tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” 

tiêu biểu trong năm được đảng ủy cơ sở tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 

0,6 lần mức lương cơ sở. 

 1.1.2- Tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” 

tiêu biểu 5 năm liền được cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen kèm theo tiền 

thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. 

1.1.3- Tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” 

tiêu biểu 5 năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen kèm theo tiền 

thưởng bằng 2,0 lần mức lương cơ sở. 

1.1.4- Tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm 

được cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 2,0 lần mức 

lương cơ sở. 

1.1.5- Tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng bằng 5,0 lần 

mức lương cơ sở. 

1.1.6- Tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu  5 năm liền 

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua kèm theo tiền thưởng bằng 8,0 lần 

mức lương cơ sở. 

1.1.7- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho đảng bộ huyện và tương 

đương có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng, kèm theo tiền 

thưởng bằng 10,0 lần mức lương cơ sở. 

1.1.8- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ cho đảng bộ huyện và tương đương 

có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng, kèm theo tiền 
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thưởng bằng 15,0 lần mức lương cơ sở. 

 1.2. Đối với đảng viên  

1.2.1- Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm được cấp ủy 

cơ sở tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở. 

1.2.2- Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền được cấp ủy 

cấp trên cơ sở tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở. 

1.2.3- Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương 

cơ sở. 

1.2.4- Đảng viên có đủ tiêu chuẩn được tặng Huy hiệu Đảng: được tặng Huy 

hiệu Đảng, giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng theo quy định.   

2- Khen thưởng đột xuất 

2.1. Đối với tổ chức đảng  

2.1.1- Tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở được đảng ủy cơ sở tặng giấy 

khen kèm theo tiền thưởng bằng 0,6 lần mức lương cơ sở. 

2.1.2- Tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở được ban thường vụ cấp ủy 

cấp trên cơ sở tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. 

2.1.3- Tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng bằng 2,0 lần mức lương cơ sở. 

2.1.4- Tổ chức cơ sở đảng được ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở tặng 

giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 2,0 lần mức lương cơ sở. 

 2.1.5- Tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 

kèm theo tiền thưởng bằng 5,0 lần mức lương cơ sở. 

 2.2. Đối với đảng viên  

2.2.1- Đảng viên được đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở tặng giấy khen kèm theo 

tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở. 

2.2.2- Đảng viên được ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen 

kèm theo tiền thưởng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở. 

2.2.3- Đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen kèm theo 

tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. 

Điều 8. Hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, khen thưởng  

1- Đối với tổ chức đảng 

1.1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng định kỳ 

- Văn bản đề nghị khen thưởng của ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở 

(kèm theo báo cáo tóm tắt thành tích và nhận xét đối với từng tổ chức đảng). 
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- Báo cáo đánh giá chất lượng của tổ chức đảng (kèm bảng phân tích chất 

lượng và đánh giá xếp loại đã được thẩm định) của năm đề nghị khen thưởng; bản 

sao các quyết định công nhận thành tích có liên quan 05 năm liên tục. 

Hồ sơ nêu trên gửi 01 bộ về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy) trong tháng 01 năm sau. Trường hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng không hợp lệ 

do quá thời gian quy định hoặc không đầy đủ thành phần hồ sơ theo yêu cầu, tiêu 

chuẩn quy định, trong thời gian 03 ngày làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải có văn 

bản thông báo cho các tổ chức đảng biết. 

1.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất 

- Văn bản đề nghị của ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở. 

- Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị khen của tổ chức đảng (kèm theo bản 

sao quyết định chứng nhận thành tích đột xuất của cấp có thẩm quyền). 

Thời gian gửi hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng về Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi được cấp có thẩm 

quyền chứng nhận đạt thành tích đặc biệt xuất sắc. 

2- Đối với đảng viên 

2.1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng định kỳ 

- Văn bản đề nghị của ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở (kèm theo bản 

nhận xét ưu điểm, khuyết điểm của từng đảng viên). 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của 05 năm liền kề đến thời điểm đề nghị khen 

thưởng của từng đảng viên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở. 

- Bản sao quyết định công nhận đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

05 năm liền của cấp ủy cơ sở; các quyết định khen thưởng, tôn vinh danh hiệu của 

đảng viên. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi 01 bộ về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy) trong tháng 01 năm sau. 

2.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất 

- Văn bản đề nghị của ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở. 

- Báo cáo tóm tắt thành tích đạt được của đảng viên, có xác nhận của ban 

thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở (kèm theo bản sao các văn bản có liên quan đến 

thành tích đặc biệt xuất sắc của đảng viên).  

Thời gian gửi hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng đột xuất về Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi được cấp 

có thẩm quyền công nhận đạt thành tích đặc biệt xuất sắc. 

2.3. Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng 

- Văn bản đề nghị của ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở. 
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- Danh sách đảng viên được đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (theo mẫu 4-HHĐ), 

truy tặng Huy hiệu Đảng (theo mẫu 4A-HHĐ) của mỗi đợt. 

Thời gian gửi hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước 20 ngày của mỗi đợt. 

Điều 9. Tiền thưởng, kinh phí khen thưởng  

- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng 

viên được thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, nghị định của Chính phủ, 

hướng dẫn của cơ quan tài chính đảng và nhà nước. 

- Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn lên đến 

hàng chục nghìn đồng tiền Việt Nam. 

- Nếu tổ chức đảng, đảng viên trong năm đạt danh hiệu ở nhiều cấp khác 

nhau thì nhận mức tiền thưởng ở cấp cao nhất. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh có trách nhiệm triển 

khai thực hiện nghiêm túc nội dung Quy định này; ban hành quy định cụ thể về 

tiêu chuẩn, tỷ lệ chi bộ trực thuộc đạt “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, đảng viên 

“hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở để thực hiện trong 

đảng bộ mình, đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện ở các cấp ủy cơ sở trực thuộc. 

2- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

Quy định này; chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 

thẩm định việc đề nghị khen thưởng của các đảng bộ trực thuộc tỉnh, trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.  

3- Quy định này thay thế Quy định số 393-QĐ/TU, ngày 03/11/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các huyện, 

thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.  
 

 

Nơi nhận:        

- Ban Tổ chức TW Đảng + Vụ III,        

- Văn phòng TW Đảng + Vụ II, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  

  các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh,  

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 
 

(để báo cáo) 
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