
TỈNH ỦY GIA LAI 

BAN TỔ CHỨC 

* 

Số 2253-CV/BTCTU 
V/v khen thưởng tổ chức đảng, 

đảng viên 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Gia Lai, ngày 26 tháng 11 năm 2018 

 

 Kính gửi: Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy 

và đảng ủy trực thuộc tỉnh 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư “Một số 

vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 

24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng 

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

các cấp”, Công văn số 6559-CV/BTCTW, ngày 26/10/2018 của Ban Tổ chức 

Trung ương “Về việc khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên” và ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc khen thưởng tổ chức 

đảng, đảng viên như sau: 

1. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, ban 

thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh (sau đây gọi 

chung là ban thường vụ cấp ủy cấp huyện) tự xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ” đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong 

sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm. 

2. 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 theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của 

Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. 

3. 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 theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 

của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. 

4. Việc lựa chọn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng đối với đảng 

viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền và tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn 

“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền thực hiện như sau: 

a) Về khen thưởng đảng viên theo định kỳ: 

Số đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền đề nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen thì ban thường vụ cấp ủy cấp huyện lựa chọn, 

không nên vượt quá 1/3 tổng số đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc 
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nhiệm vụ” 5 năm liền; số đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 

còn lại, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xét tặng giấy khen. Nếu số đảng viên đạt 

tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền đề nghị Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tặng bằng khen nhưng không được tặng thì ban thường vụ cấp ủy cấp 

huyện xét tặng giấy khen (nếu không phát hiện vi phạm). 

b) Về khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo định kỳ: 

Số chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền đề 

nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen thì ban thường vụ cấp ủy cấp huyện 

lựa chọn, không nên vượt quá 1/3 tổng số chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững 

mạnh” tiêu biểu 5 năm liền; số còn lại, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xét tặng 

giấy khen. Nếu số chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm 

liền đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen nhưng không được tặng thì 

ban thường vụ cấp ủy cấp huyện tặng giấy khen (nếu không phát hiện vi phạm). 

c) Về khen thưởng tổ chức cơ sở đảng theo định kỳ: 

Trong tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 

năm liền, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xét chọn tổ chức cơ sở đảng thật sự 

tiêu biểu xuất sắc, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ; số còn lại, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng bằng khen. 

5. Quy trình xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Điểm 

2, Mục III, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức 

Trung ương “Nghiệp vụ công tác đảng viên”. 

5.1- Hồ sơ của tổ chức đảng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 

gồm: 

a) Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: 

- Báo cáo thành tích của chi bộ. 

- Báo cáo thẩm định thành tích của đảng ủy cơ sở (thông qua các chi ủy chi 

bộ; lãnh đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể trực thuộc) trình ban thường vụ cấp ủy 

cấp huyện xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho chi bộ. 

- Báo cáo thẩm định thành tích của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp 

việc cấp ủy cấp huyện (do ban tổ chức cấp ủy chủ trì) trình ban thường vụ cấp ủy 

cấp huyện xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho chi bộ. 

- Tờ trình của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tặng bằng khen cho chi bộ. 

b) Đối với tổ chức cơ sở đảng: 

- Báo cáo thành tích của tổ chức cơ sở đảng. 
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- Báo cáo thẩm định thành tích của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp 

việc cấp ủy và lãnh đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể quần chúng… cấp huyện 

(do ban tổ chức cấp ủy chủ trì) trình ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xét, đề nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen hoặc tặng cờ cho tổ chức cơ sở đảng. 

- Tờ trình của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tặng bằng khen hoặc tặng cờ cho tổ chức cơ sở đảng. 

5.2- Hồ sơ của đảng viên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng gồm: 

- Báo cáo thành tích của đảng viên. 

- Tờ trình của chi bộ, ý kiến xác nhận của đảng ủy cơ sở (nếu có) đề nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho đảng viên.  

- Báo cáo thẩm định thành tích của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp 

việc cấp ủy cấp huyện (do ban tổ chức cấp ủy chủ trì) trình ban thường vụ cấp ủy 

cấp huyện xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho đảng viên. 

- Tờ trình của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tặng bằng khen cho đảng viên. 

6. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, 

đảng viên về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 25/01 hằng năm để tổng hợp, tham 

mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí chỉ đạo thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo), 

- Các cơ quan chuyên trách tham 

mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Huy Châu 

 


