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HƯỚNG DẪN 
Khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế- 

xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng 

(từ năm 2015 đến năm 2020)  

----- 
 

Thực hiện Kế hoạch số 169 -KH/TU ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy “về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020”, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tiêu 

biểu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng 

Đảng (từ năm 2015 đến năm 2020) như sau: 

1. Đối tượng 

Các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đạt 

được thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có những đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển 

kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền của 

tỉnh Bình Thuận trong 05 năm (từ năm 2015 đến năm 2020). 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

2.1. Đối với tổ chức cơ sở đảng. 

Tổ chức cơ sở đảng được đề nghị tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Có nhiều thành tích xuất sắc nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, thông qua các phong trào thi đua 

yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, địa 

phương, đơn vị trong 05 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020). 

- 05 năm liên tục (2015 - 2019) được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở 

lên, trong đó có ít nhất 03 năm được cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen cho tổ 

chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.  

2.2. Đối với cá nhân đảng viên. 

Các cá nhân đảng viên được đề nghị tặng bằng khen của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong từng lĩnh vực, trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao như trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa 

học, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, thể dục thể thao, quốc phòng, an 

ninh... được cấp có thẩm quyền trao giải thưởng hoặc có hành động dũng cảm 

trong chiến đấu, lao động, phòng chống thiên tai, chống tham nhũng, tiêu cực và tệ 
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nạm xã hội, được Nhà nước xét tặng các danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua; là 

điển hình tiên tiến trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh” trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 tại địa phương, đơn vị. 

- Dám suy nghĩ, đổi mới, sáng tạo, có tinh thần lao động, công tác tận tụy, là 

tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập, noi theo. 

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu trong sinh hoạt nơi cư trú và 

có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. 

- 05 năm liên tục (2015 - 2019) được xếp loại đảng viên “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 03 năm được cấp ủy cơ sở tặng giấy khen 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

3. Hình thức, số lượng khen thưởng 

Mỗi huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh lựa chọn 01 tổ chức cơ sở 

đảng và 01 đảng viên tiêu biểu để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, tặng bằng 

khen. 

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

- Văn bản đề nghị khen thưởng của ban thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc tỉnh (kèm theo báo cáo tóm tắt thành tích và nhận xét đối với tổ chức 

cơ sở đảng, đảng viên). 

- Báo cáo thành tích của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đề nghị xét khen 

thưởng (theo đề cương đính kèm) và bản sao các quyết định công nhận thành tích 

có liên quan trong 05 năm (2015 - 2020). 

Hồ sơ nêu trên gửi 01 bộ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 28/02/2020 

để thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc tỉnh căn cứ nội dung Hướng dẫn này để triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin qua số điện thoại: 

02523.828749 (Phòng Tổ chức đảng- đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy)./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                     TRƯỞNG BAN 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),                                      
- Các huyện, thị, thành ủy,  

  đảng ủy trực thuộc tỉnh, 

- Các ban, Văn phòng Tỉnh ủy,                                                           (đã ký, đóng dấu)  

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Phòng Tổ chức Đảng- đảng viên 

- Lưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quang 27.                                     

                                                                                    Nguyễn Thanh Nam 

                                                                       


