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Ban hành  Quy chế Thi đua ~ Khen thưởng ngành Xây dựng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DƯNG
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Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/1] /2003 và luật sửa đổi bổ 
sung một số điểu của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định sỗ 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CƯ câu tổ chức của Bộ Xây đựng;

Căn cứ Nẹhị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ, về 
việc quy định chi tiết, hướng dẫn 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 Ỉ22/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 của Chính phủ vé 
việc quy định íổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Cặn rự  No-hi rtính CÁ' 154/2004^NĐ-CP ĩi^àv 9/8/2004 của Chính phù vổ 
việc quy định nẹhi thức Nhà nước trong việc trao tặng và đón nhận danh hiệu 
vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huv chương, Cờ thi đua của Chính phú, Bằn^ 
khen của Thủ tướng Chính phú;

Theo để nghị của Thường trực Hội đổng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng,

Điều L Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua - Khen thưởng 
ngành Xây dựng.

Điểu 2. Quvết định này có hiệu [ực sau 15 ngày kể iừ ngày đăng công báo

trái vói Quyết định này đều bãi bỏ.
Điểu 3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen 

thưởng, Chánh Văn phòng Bộ Xây đựng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành Xáy 
dựng, chịu trách nhiệm thí hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ THÍ ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀNH XÂY DỤNG 
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số: ĩ  ty /2006/QĐ-BXD 
ngày J  ũ  thán g ỉ0  năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chương I 

QIỈY ĐĨNH CHUNG

Điểu i .  Phạm  vỉ điều chinh, đối tượng áp dụng

L Quv chế nàv điều chỉnh công lác Thi đua - Kỉien thưởng trong ngành Xây dụng.
2. Quy chế này áp dụng với cá nhân, tập thế người Việt Nam, người Việt 

Nam ờ nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài đã có thành tích đóng 
gÓD íhiôí thực, hiôu Cịuti cho jiu;ií uỏiiịi cuii iiLỊtiíìh Xây dung.

Điều 2. Nguyên tắc Thi đua - Khen thương

L Nguyên tắc thí đua: Tự nguyện, tự giác, còng khai, đảm bảo tinh thần 
đoàn kết, hợp tác và cùng phái triển. Việc xét tặng cấc đanh hiệu thì đua phải căn 
cứ vào kết uuả các phon<4 trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thế tham gia các phong 
trào thi đua phải dăng ký thi đua. Cá nhân, tập thể không đãng ký thi đua sẽ 
khôn^ đLĩơr Y*̂í no '^’irìh hiêiỉ thi đus-

2. Nguyên tắc khen thưởng: Còng khai, chính xác, công bằng, kịp thời. 
Khen thưởng thường xuyên định kỳ hàng năm phải qua so sánh, lựa chọn trong 
dơn vị. Khen thưởng phải đám bảo thành tích đến đáu, khen thưởng đến đó, 
không nhất thiẽt phải theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới 
được khen thưởng mức cao hơn; Thành tích đạt được írong điều kiện, hoàn cảnh 
khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng rộng thì được xem xét đề nghị khen thưởng 
với mức cao hơn; Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể nhỏ và những người 
trực tiếp thừa hành nhiệm vụ.

Điéu 3. Khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất, khen thưởng 
theo chuyên đề và khen thưởng theo niên hạn

1, Khen thưởng thường xuyên: Là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc khi kết thúc một đợi thi đua hay một năm thực hiện 
kế hoạch hoặc đài hơn.

2, Khen thưởng đột xuất: Là hình thức khen thưởng cho tập thế, cá nhân có 
thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc, có tác đụng nêu gương lớn, không nằm 
trong chỉ Tiêu thi đua hoặc không tham gia ký kết, giao ước thi đua.

3, Khen thưởng theo chuyên đề : khi kết thúc một chương trình hoặc một 
chuyên đê công tác, cá nhân, tập thể iập được thành tích xuất sắc sẽ được xem 
xét khen thưởng.



4. Khen thưởng theo niên hạn: các cá nhân, tập thể hoàn ihành xuất sắc 
nhiệm vụ được £Ĩao và không để xẩy ra vụ việc gáy ảnh hương xấu đến hoạt 
động của đơn vị trong 5 năm gần nhất. Khen thường theo niên hạn thực hiện 
định kv 5 năm một lần.

Điều 4. T rách nhiệm  của các CO’ quan, doìì vị

1. Thù trưởng đơn vị các cấp chủ động phối hợp với đoàn thể cùng cấp tổ chức 
phát động, duy trì thường xuyên phong Trào thi dua, nhân rộng các phong trào thi 
đua và các điển hình tiên tiến trong đơn vị mình quản lý; Chủ động phát hiện, lựa 
chọn cá nhân, tập thể có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên 
khen thưởng kịp thời; Chủ động thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và 
cốc điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ trưởng đơn vị các cấp chịu trách nhiệm trước Hội đồn2; Thi đua -Khen 
thưởng Bộ vé toàn bộ cỏng tác Thi đua - Khen thưởng trong đơn vị mình quản lý.

2. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện liêu cực trong còng tác Thi dua - 
Khen thưởng,

3. Các Báo, Tạp chí của ngành Xảy dựng thường xuyên tuyên truyền công tác 
Thi đua - Khen thưởng; Nêu gưưng các điển hình tiên tiến, gương rmuời lốt việc tốt; 
Phát hiện cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Chương II 

THI ĐUA VÀ DANH RIỆU THI ĐUA

T ổ  CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

Điểu 5. Hình thức tổ chức thỉ đua

1. Thi đua thường xuyên được thực hiện hàíìg ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng 
năm, nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình kế hoạch công tác đề ra.

2. Thi đua theo đợt được tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, 
nhiệm vụ khó khãn của đơn vị trong từng giai đoạn hoặc íập thành tích chào 
mừng các ngày kỷ niệm lớn của Ngành, của Đất nước. 'Thi đua theo đợí phải xác 
định rõ mục đích, nội dung, thời điểm bắt đầu và kết: thúc.

Điểu 6. Phát động, chỉ đạo phong trào thi đua

1. Bộ, Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động, tổ chức, chỉ đạo phong 
trào thi đua trong phạm vi toàn Ngành. Ban Thi đua - Khen thưởng có trách 
nhiệm tham mưu cho Bộ về nội dung thi đua và tổ chức phong trào thi đua.

2. Thù trưởng đơn vị các cấp trong ngành Xây dựng phát động, chỉ đạo 
phong trào thi đua trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

3. Các tổ chức đoàn thể trong ngành Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với 
thủ trưởng các đơn vị khi phát động, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo cho 
phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

"ĩ



Điểu 7. Nội dung íổ chức phong trào  thi đua

1. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượns thi dua, trên cơ sở đó xây dựng 
các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua 
phải khoa học,, phù hợp vơi thực tiễn của từng đơn vị và có tính khả thi cao.

2. Có hình thức tổ chức phái động thi đua phù hợp, coi trọng việc tuyên 
truyền ý nghĩa của đợt thi đua« phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự ạiác của 
từng cán bộ, công chức; viên chức và người Jao động, đa dạng hoá các hình thức 
phát động ihi đua: Chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức trong thi đua.

3. Có kế hoạch trien khai các biện pháp tổ chức vận động thi đua, theo dõi 
quá trình tổ chức thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến 
kinh nghiệm làm tốt cho các đối lượng tham gia thi đua.

4. Đánh giá kếr quả thi đua: Đối với các đợt thi đua dài ngày (thời gian từ 1 
năm trở lên), các đơn vị phải tổ chức sơ .kết vào giữa đợt để rút kinh nghiệm; Kết 
thúc các đợt thi đua ngắn ngày (thòi gian dưới 1 năm) hoặc từng đợt phải tiếỉi 
hành sơ kết, lổng kết đánh giá kết quả; Lựa chọn công khai những cá nhân, tập 
thể liêu biểu xuất sắc tron<4 phong trào thi đua để khen thưởng hoặc đẻ nghị cấp 
trên khen thưởng,

M ục 2

DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN ĐANH HIỆU THI ĐUA

Điều 8. Danh hiệu thi đua

1. Đối với cá nhân:

- Lao động ỉiẽn tiến;

- Chiến sỹ thi đua cơ sở;

- Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng;

- Chiến sỹ thi đua Toàn quốc,

2. Đối với tập thể:

- Tập thể Lao động tiên tiến;

- Tập thể Lao động xuất sắc;

- Cờ thi đua của Ngành Xây dựng;

- Cờ thi đua của Chĩnh phủ.

Điều 9. Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên íỉcn”

Danh hiệu “Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, công 
nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tối nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
chính sách, quy định, nội quy của Ngành, của đơn vị và địa phương; Có tinh 
thần tự lực, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;



3. Tích cực học tập chính tri, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Có đạo đức, lối sống lành mạnh;

5. Có thời gian làm việc đủ 10 tháng trong một năm (từ 200 ngàv trở lên 
tính theo chế độ làm việc);

fí, Tỷ lệ bình bầu: không quá 80% trong tổng số cán bộ, công chức, viên 
chức lao động'trong đơn vị,

Điểu 10. Tiêu chuẩn danh hiệu uChiến sỹ íhị đoa cơ sở”

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các liêu chuấn sau:

1. Là cá nhân tiêu biểu trong số các cá nhân đạt đanh hiệu “Lao động tiên tiến”;

2. Có sáng kiến, cải tiến, đề xuất hoặc áp đụng công nghệ mới vào hoạt 
động của ngành Xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực như tiết kiệm chi phí, 
thời gian, nhân côn g hoặc nâng cao được chát lượng, hiệu quả của công việc;

3. Sáng kiến, cải tiến, đề xuất hoặc áp dụng công ĩìghệ mới vào hoạt động 
và được Hội đồng Khoa học hoặc Hội đổng, sáng kiến cửa đơn vị công nhận;

4. Tỷ lệ binh bầu: Không quá 30% trong tổn a số cán bộ, công chức, viên
ụ '1 ^ . . .  - Ỉ A »  ~  -4 A  - _  Ị -  ụ . Ị  « t ỵ  ... 1  i t . . .  ị ‘ *> . J • ? »CĩìuC í ứ ũ  uOílg ũ à l  Íìâiiíi iiĩõù L a o  ư ũ i iũ  l ie n  tiũii .

Điều 1L Tỉ.èu ch uẩn đanh hjệy ^Chiến sĩ thi doa ngành Xàv tíựĩig”

Danh hiệu “Chiến sĩ !.hi đua ngành Xây dựng” được xét tặnẹ cho cá nhân cổ 
thành lích tiêu biểu xuất sắc irons số những cá nhân có 3 năm liên rục đại danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sd” ngay trước Dăm đề nghị, thành tích lập dược có ảnh 
hướng tốt trong phạm vi loàn Ngành

Tỷ lộ bình bầu: Khôn í? quá 30% trong tổng số cán bô, công chức, viên chức 
lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” .

Điểu 12. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi doa toàn quốc”

Danh hiệu “Chiên sĩ thi đua loàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành 
tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 2 lần liên tục đạt đanh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua ngành Xây đựng”, thành lích lập được có ảnh hưởng tốt trong 
phạm vi toàn quốc.

Điều 13. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thẻ Lao động tièn tiến”

Đanh hiệu ‘Tập thể lao động tiên tien” được xét tăng cho tập íhổ đạt các íiôu chuẩn sau:

í.  Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, chính sách quy định, nội quy của Ngành, của đơn vị và địa phương;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; Thực hiện tốt các nghĩa 
vụ đối vói Nhà nước;

3. Tổ chức duy trì phong trào thỉ dua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

4. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 
không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.



Điều 14. Tiêu chuẩn đanh hiệu “Tập thế Lao động xuất sắc”

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thế đạt các 
tiêu chuẩn sau:

1. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể 
Lao động tiên tiến”;

2. Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ 
dược giao với chất Iưọìì^ và hiệu quả cao;

3. Tổ chức duy trì phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
4. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó cỏ ít 

nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên liến”;
5. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở?' và không có cá nhân bị 

kỷ luật tờ hình thức khiển trách trở lên;J  » 7

6. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng,
n l i o n  i l l ' j l  r  i l  ọ  T\T K  ọ  p  I ■Ịcịr'j.7Í¿C* i ÜÁii  VWCi JL SjLlCi

Điều 15« liê u  chuẩn danh hiệu “Cờ thi đua của Ngành Xằy đựng',s

Danh hiệu "Cờ tbi đua của Nỉiành. Xâv dựng’5 được xét tặng cho tập thể đạt
i ị t u  C í i ü í U J

1. Là tập thế tiêu biểu, xuấí. sắc nhất của ngành Xâv dựng trong từng iĩnli 
vực, khu vực, vùn? miền; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được 
giao trong năm;

2. Cổ nhân tố mói, mô hình mới đế các tập thể khác trong cùng lĩnh vực, 
khu vực, vùng miền học tập;

3. Môi bỏ đoàn kết Íír.h nrc. ỉ hỉ fr hành tiệ't leiern ch™i° lap ° nh|? chốní? tham 
nhũn« và các tệ nạn xã hội khác;

4. Chấp hành lốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, 
chính sách, quy định, nội quv của Ngành của đơn vị và địa phương;

5. Tổ chức duy trì phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và cỏ hiệu quả;
6. Đạt từ 90 điểm trở lên theo biểu chấm điểm chi tiết của từng khối (xem Phụ lục);
1. Số lượng cờ:

- Đối với khối Tổng công ty hoặc Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ 
côn^ ty con thuộc Bộ: Không quá 40 cò’;

- Đối với khối doanh nghiệp trực thuộc Bộ: Khôn2 quá 02 cờ;
- Đối với khối sự nghiệp: Không quá 6 cờ;
- Đối với Khối Sở địa phương: Khống quá 15 cờ.

Điểu 16. Tiêu chuẩn danh hiệu uCò thi đua của Chinh phủ”

Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt các 
tiêu chuẩn sau:

1. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất toàn quốc trong Ngành và được tặng cờ thi 
đua xuất sắc của ngành Xây đựng;



2. Có nhân tố mới. mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham 
nhũng và các tệ nạn xã hội;

4* Đạt từ 95 điểm trò' lên theo biểu chấm điểm chi tiết của từng khối (xem 
Phụ lục);

5. Số lượng cờ:

- Đối với khối Tổng cồng ty hoặc Tổng công ty theo mô hình Cổng ty mẹ 
Công ty con thuộc Bộ: Không quá 10 cờ;

• Đối với khối doanh nghiệp trực thuộc Bộ: Không quá 02 cờ;

- Đối với khối sự nghiệp: Không quá 03 cờ.

Điểu 17. Đăng ký danh hiệu thi đua

1. Hàn<7 năm. các đơn vị nhải tổ chức cho cá nhân tận thể trong đơn yị đăng 
ký thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua trong nám đế phấn đấu.

2. Các đơn vị gửi bản đăng ký thi đua về Ban Thi đua - Khen thưởng Bộ 
Xâv dựnẹ trước ngày 15 thán í  02 hàn2 nãrn để theo dõi và làm căn cứ xét tặng 
các đành liiêiỉ thi duã. Đơiì ví ãào khỏiig đău« ký ihi đua khôn2! íiuơc xéi iãng 
danh hiệu thi đua.

Chương III

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TĨÊI.Ĩ CHUẨN KHEN THƯỚNG

Điều 18. Các hình thức khen í hương do Rô trưỏnp Onvết íỊịnh ho»c Bộ 
trương trình  cấp trén  khen thưởng

L Huân chương:

- Huân chương Sao vàng;

- Huân chương Hồ Chí Minh;

- Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- Huần chương Dũng cảm;

- Huân chương Hữu nghị.

2. Huy chương:

- Huy chương Hữu nghị.

3. Danh hiệu vinh dự Nhà nước:

- Danh hiệu “Anh hùng Lao động'’;

- Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;

- Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.



\

4. Giải thưởn« cao quí:

- Giải thưởng Hồ Chí Minh;

- Giải thưởng Nhà nước;

5. Bằng khen:

- Bằng khen cửa Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Bộ trưởng.

6. Kỷ niệm chương:

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng.

Điều Ỉ9. Tiếu chuẩn Huán chương, Huy chương, Danh hiệu vịnh dự 
Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải í hưởng Nhà nước, Bằng khen của 
Thủ tưóĩig Chính phủ

Thực hiện ¿heo quy đình của Luật Thi dua - Khen thưởng, Nghị định của 
Chính phủ và các vãn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điểu 20. Kỷ niệm chương Yầ sự righìệp Xây đựng

1. ĐỔI tượng xét tầng:

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động dẵ và dang cống tác trong ngành 
Xâv dựng, có thành tích và thám niên công íác, được thủ trường các đơn vị trực 
thuộc Bộ hoặc Giám đốc các Sơ và cốp tương dương đánh giá hoàn thành íốt 
nhiệm vụ.

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngoài ngành có nhiều đóng góp 
cho sư phát triển ngành Xây (iựng.

- Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có thành 
tích xuất sắc và cỏ nhiều đóng góp cho ngành Xây đựng.

2. Tiêu chuẩn xét tặng:

a) Đối vói các cá nhân trong Ngành đạt được một trong các tiêu chuẩn sao:

- Được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có thâm niên công tác: có 20 năm 

công tác liên tục trong ngành Xây dựng hoặc tổng thời gian công tác là 25 nám, 
trong đó có 15 năm cống (ác liên tục Irong ngành Xây dựng.

b)Đối với các cá nhân ngoài ngành Xây dựng và chuyên gia nước ngoài 
ỉàm việc trong các cơ quan, dơn vị thuộc Ngành:

- Có thành tích xuất sắc và có nhiều dóng góp cho sự nshiệp phát triển của 
ngành Xây dựng.

c) Những cá nhân làm việc trong ngành Xây dựng có thành tích đặc biệt xuất 
sắc, được tặng thưởng các danh hiệu, ưu tiên tính năm công tác theo hệ số sau:

- Huân chương Lao động hạng ba trở lên: hệ sổ 2;

- Chiêh sỹ thi đua Toàn quốc, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tó trở lên: hệ số 1,5.

8



- Những cá nhân đạt được nhiều danh hiệu cao quí thì chỉ được tính hệ số ờ 
mức cao nhất.

à) Khống xét* khen thưởng đối với những cá nhân trong thời gian bị kỷ luật 
dưới mọi hình thức.

3. Thời giao xét tặng:

Kỷ niệrn chương được xé! hàng năm vào 02 đợt: 29/4 và 2/9,

4. Quyền lợi của người được tặng :

- Được nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Tiền thưởng hoặc quà. lưu niệm kèm theo.

5. Thủ tục lập Hổ sơ:

- Đối với các đối tượng đang công tác thì thủ trưởng các đơn vị hoặc cấp 
tương đương lập hồ sơ, làm tờ trình đề nghị Bộ trưởng quyết định.

- Đối với các đối tượng đã nghỉ him thuộc cơ quan, tổ chức nào, thì Thủ 
trưởng cơ quan, tổ chức đó lập hồ so\ làm tờ trình đề nghị Bộ trưởng quyêt định. 
Trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể, thì CƯ quan, tổ chức kế thừa lập hồ sơ, 
làm tờ trình đề nghị Bô trưởne quvết định.

- Đối với chuyên gia nước neoài làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc 
Ngành thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó lập hồ sơ, làm tờ trinh để nghị Bộ 
trưởng quyết định.

Điều 21. Bảng khen của Bộ trương

1. Đối với en nhân:

- Các cá nhân hoàn Lhành xuấl sic nhiệm vụ và đại 02 năm lien tục danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ngay Trước năm đồ nghị hoặc những cá nhân lập 
được thành tích xuất sắc được bình xét trong các áợi thi đua í heo đợt đo Bộ, 
ngành phát động,

- Tỷ lệ bình bầu: không quá 30% trong tổng số cán bộ, công chức, viên 
chức, lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thỉ dua cơ sở’\

2, Đối với tập thể:

2.L  Tập thể thuộc khối doanh nehiệp:

- Có thời gian hoạt động từ 3 nãm trở lên kể từ khi thành lập;
- Có 2 năm iiẽn tục đạt danh hiệu “Tập íhể Lao động xuất sắc" ngay trước 

năm để nghị;
- Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được giao, sản xuất kinh doanh có 

ỉãi; Thực hiện tối công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, an toàn ỉao động và hoạt 
động của cá nhân, tập thể thuộc đơn vị;

- Nội bộ đoàn kết nhất trí; Thường xuyên tổ chức duy trì và tích cực hưởng 
ứng các phong trào thi đua; Tổ chức Đảng, Đoàn thể được công nhận trong sạch 
vững mạnh trong 2 năm liên tục ngay trước năm đề nghị;



- Khóng để xảy ra các vụ việc gảy ảnh hưởng xấu đến mọi hoạt động của đơn 
vị, của Ngành; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền; Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện tốt các chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao đong trong tập thể.

2.2. Tập thể thuộc khối Đào tạo:

- Có 2 nám liên tục đạt danh hiệu u Tập thể Lao động xuất sắc” ngay trước 
năm đề nghị;

- Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch về đào tạo do Bộ Xầv dựng và Bộ 
Giáo dục - Đào tạo giao, đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt;

- Nội bộ đoàn kết nhất trí; Thường xuyên duy trì và tích cực hưởng ứnẹ các 
phong trào thi đua; Tổ chức Đảns, Đoàn thể được công nhận trong sạch vững 
mạnh trong 2 năm liên tục ngay trước năĩĩì đề nghị;

- Tổ chức thực hiện tốt và duy trì thường xuyên, có hiệu quả công tác
r> i*víní Ẳn /'//ì 1 1 * * ị - Ị r' *11^ , 11X^ 1 1  V iÌLĨ ĩ v ĩ iv ỹ u .  l i v ỹ o ,

- TỔ chức quản lý tốt sinh viên: có biện pháp ngăn chặn kịp thòi các tệ nạn xã 
hội xâm nhập vào trường học, giữ gìn tốt môi trường sư phạm trong nhà trường;

- Không để xảy ra các vụ việc ffây ảnh hưởng xấu đến moi hoại đồnơ Cĩtĩì đnỴi. 
vị, của Ngành; giải quyết kịp thòi, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tỏ cáo thuộc 
thẩm quyển; Thực hiện tốt qui chế dan chủ ở cơ sơ; Thực hiện tốt các chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, công chức. Viên chức và người lao động trong tập thể.

2.3. Tập thể thuộc khối Y tế - Trung tâm Phạc hói chức nang-

- Có 2 nám liên tục đạt danh hiệu “ Tập thể Lao độnỉ> xuất sắcÍS ngay trước 
năm dề nghị;

- Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch về khám, chữa bệnh; Điều dưỡng, 
phục hồi chức năng do Bộ giao; Tinh thần, thái độ phục vụ tốt;

- Nội bộ đoàn kết nhất trí; Thường xuyên tổ chức duy trì và tích cực hưởng 
ứng các phong trào thi đua; Tổ chức Đảng, Đoàn thể được công nhận trong sạch 
vững mạnh trong 2 năm liên tục ngay trước năm đề nghị;

- Không để xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến mọi hoạt dộng của đơn 
vị, của Ngành; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền; Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện tốt các chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tập thể.

2 4 Târ> thể thnAr* Vhríi Vipn r‘fThiếỉ! cứu*

- CÓ 2 năm ỉiên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc” ngay trước 
năm đề nghị;

- Tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; Có 
nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền đánh giá cao và được 
áp dụng trong Ngành;

- Nội bộ đoàn kết nhất trí; Thường xuyên tổ chức duy trì và tích cực hưởng 
ứng các phong írào thi đua; Tổ chức Đảng, Đoằn thể được công nhận trong sạch 
vững mạnh trong 02 năm liên tục ngay trước năm đề nghị;
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- Không để xảv ra các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến mọi hoạt động của. đơn 
vị, của Ngành; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đưn thư khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền; Thực hiện tốt qui chế dân chù ỏ’ cơ sở; Thực hiện tốt các chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tập thể.

2,5. Tập thể thuộc khối Cơ quan Bộ, các Sở địa phương:
- Có 2 năm liên tục đạt đanh hiệu ‘T ập  thể Lao động xuất sắc'' ngay trước 

năm dề nghị; '
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vu; Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà 

nước; Có ý kiến tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng cơ chế, chính sách; Cải 
cách ĩhủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả cồng tác;

- Nội bộ đoàn kết nhất trí; Thường xuyên tổ chức duy trì và tích cực hưởng 
ứng các phong trào thi đua; Tổ chức Đảng, Đoàn thể được công nhận trong sạch 
vững mạnh trong 2 năm liên tục ngay trước năm đề nghị;

- Không để xảy ra các vụ việc 2ấy ảnh hưởng xấu đến mọi hoạt động của đơn
vị, của Ngành: giải uLỉyếí kịp thòi, íỉứĩ điểiiì các đơn íhư khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền; Thực hiện tốt qui chế dân chủ à cơ sở; Thực hiện tốt các chế độ. chính 
sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người ỉao động trong lập thể.

Điều 22, Giấy khen ríiạ íhịỉ ìrựọiỊp các đơn vi* — - - ...................... c? “ ■ n

Thực hiện theo quy định tại Điểu 75 Luật Thi đua - Khen thương và Điều
50 Nghị định số 12Ỉ/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ. 

Chương IV

THẨM QUYỂN QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO TẶNG 
THỦ TỤC HỔ HÚ VÀ OtíY TRĨNH XÉT THƯỚNG

M ục 1

THẨM QUYỂN QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO TẶNG

Điểu 23. Thẩm quyền quyết định íậng danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng

1. Chủ tịch nước quyết đinh tặng danh hiệu:
- Huân chương, Huy chương;
- Giải thưởng Hồ Chí Minh;
- v J l a ĩ  i u U O i i g  Ĩ N i l i ì  i ỉ u u C ,

- Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hiirig Lao động", “Nhà giáo nhân 
dân”, “Nhà giáo ưu tú’\  ‘Thầv thuốc Nhân dân”, ‘Thầv thuốc ưu tú”.

2. Chính phủ quyết định tậng:
- Cờ thi dua của Chính phủ.
3. Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng:
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.



4. Bộ trưởng Quyết định tặng:
- Chiến sĩ thi đua Ngành Xây dựng;

- Cờ thi đua của Ngành Xây đựng;

- Bằng khen cho cá nhân, tập thể;

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây đựng.

5* Thủ trưởng các đơn vị quyết định tạng:
- Lao động tiến tiến;

- Chiến sĩ thi đua cơ sử;

- Tập thể lao động tiên tiến;

- Giấy khen cho cá nhân, lập thế.

ĐIỂU 24. Nguyên tắc và trình iự tiến hành ỉễ trao tặng

1. Nguvên tắc:

- Việc công bố và-trao tặng các danh hiệu thi dưa. hình thức khen thưởng 
là dịp để tôn vinh sương người tốt, viẹc tôt và nhứns điển hình tiên í lốn, do đó 
phải tổ chức trang trọng, song phải bảo đám hiệu quả, ỉhiết thực, tránh những 
biểu hiện phô trương hình thức, lang phí. Khi tổ chức cần kết hợp vói các nội 
dung khác của đơn vị để tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Nghi thức trao tặng Huấn chương, Huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà 
nước “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, Cờ thi đua cua
r 'U irtU  r > k ủ  Tì'ầ«-W'r 'T U A  Ị-JỊ,.Ị . «U.V.. ụ : Ã . -  ----- -4 ;-* . ' ;
■wl J I I i I I  ì w i v u v l i .  v J ü .ü  i  J l i i  t u u i i ^  JL Ĩ Ì U r  iiiLĨC* u  1C U  i i  l i  V U k l i lU  I d ỉ

Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà 
nước trong tổ chức mít tinh, ỉễ kỷ niệm, trao tậnR và đón nhận danh hiệu vinh dự 
Nhà nước Huân chương, Huy chương, Cò’ thi đua của Chính phủ. Bằíig khen của 
Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình tự tiến hành lỗ trao tặng:
- Đối với Huân chương, Huy chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, sau khi nhận được quyết định, 
Thủ trưởng đơn vị lập kế hoạch tổ chức đón nhận, trình Bộ trưởng, Sau khi có ý 
kiến chỉ đạo của Bộ trưởng . Thường trực Thi đua - Khen thưởng Bộ sẽ phối họ’p 
Vui đơn Vị đỏ tỏ chức cỏiig bô và Lrao tặng.

- Đối với “Cờ thi đua cửa Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. sau khi nhận được quyết định, Thỏ trưởng 
đơn vị chủ độn2 lập kế hoạch, tổ chức công bố, trao tặng cho cá nhân, tập thể 
thuộc đơn vị được khen thưởng.

- Đối với các đanh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền 
của Bộ trưởng, Bộ trưởng uỷ quyền cho Thủ trưởng các đơn vị lổ chức công bố, 
trao tặng cho cá nhân, tập thể được khen thưởng.
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Mục 2

THỦ TỤC HỔ Sơ VÀ QUY TRÌNH XÉT THƯỞNG

Điều 25, Tuyến trình khen thưởng

1. Thủ trưởng đơn vị các cấp trong ngành Xây dựng có trách nhiệm trình 
cấp trên khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc phạm vi mình quản lý.

2. Cấp nào chủ u i  phái động các đợt thi đua, thì cấp đó lựa chọn cá nhân, 
tập thể xuất sác để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điềiĩ 26, Tiếp nhận và thòi gian gửi hồ so đề nghị khen thương

1. Tiếp nhận hồ sơ: Ban Thi đua - Khen thưởng Bộ có trách nhiệm tiếp nhận 
hồ sơ dề nghị khen thưởng của các đơn vị trong toàn Ngành;

2. Thời gian gửi hồ sơ:

¿.Ị, Khen thườne ítiLíờĩìg xuyênI

a) Đối với Danh hiệu “ Nhà giáo nhân dân”, “ Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc 
nhân dân”, “ Thầv thược ưu tú”. “Giải thưởng Hồ Chí M inh'’, “ Giải thưởng Nhà 
nước": Thưc hiện theo quy đinh của Luật Thi đua - Khen thưởng. Nghị định 
Ỉ21/2005/NĐ - CP ngàv 30/9/2005 của Chính phủ và các ván bản của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền.

h) Đối với danh hiệu “Anh hùng Lao động1', "'‘Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 
Huân, chương , Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Đọ1 ] trước nẹàv 01 tháng 3 (khen thưởng vào dịp 1/5).

- Đợt 2 trước ngày 01 tháng 7 (khen Ihưỏìig vào dip 2/9).

€) Đối với các danh hiệu thi đua, bình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền 
của Bộ trưởng:

- Các đơn vị trong ngành (trừ khối đào tạo) trước ngày 15 tháng 02 hàng
nám.

- Các đơn vị thuộc khối đào tạo: Trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.
- Riêng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ trình trước ngày 15 

tháng 11 hàng năm.
ẩ) Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thấm quyền 

của Thủ trưởng các đơn vị: Giao thủ trưởng các đơn vị quy định.
2,2, Khen thưởng đột xuất, khen ĩịuĩởns chuyên đề: Gửi hồ sơ ngay sau khi 

ỉập được thành tích đột xuất và ngay sau khi kết thúc chuyên đề công tác.

Điều 27. Hổ sơ đề nghị các danh ìiiệii thi đua

1. Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đưa toàn quốc” và “Cờ thi đua của Chính 
phủ” hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị kèm theo danh sách cá nhân, tập 
thể được đề nghị khen thưởng;

ỉ 1



t

h) Biên bản họp của Hội đổng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị;

c) Báo cáo thành tích cá nhân, lập thể được đề nghị khen thưởng ký và ghi 
rõ họ tên, có xác nhận của Thủ trưởng đơn. vị (ký tên, đóng dấu);

d) Báo cáo tóm tắt thảnh rích của cá nhân, tập thể của đơn vị trình (không
cần ký tên, đóng dấu);

đ) Xác -nhận hoải* thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với những tập rhể có
nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước vồ cá nhân là Thư trưởng đơn vị;

é 7 . \  * ,
e) y  kiến của Uy ban nhốn dàn tính thành nhố trực thuộc ĩrung ưửng vê các

mặt hoạt động tiên địa ban;

ẹ) Sỗ lượng hổ SƯ: 04 bộ (bản chính). .

2. Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Xây đựng”, e'CỜ thi đua cửa
Ngành Xây đựng’' và “Tập thể lao động xuất sắc” hồ sơ gồm:

ữ) Tò trình đề nghị khen íỉỉuủng cưa đơn vị kèm íhco danh sách cá nhân, tập 
thẻ được dề nghị khen thưởng;

b) Biên bản họp của Hội đồnc Thi đua Khen thưởng của đơn vị;

c) On yết rìínli íẠna Hrmh hiẹu “Chiến sĩ thi dua cơ sở51 “Tâũ thể Lao đôíì£ 
lien ri en” của Thủ trương đơn vị;

ả) Báo cáo tóm tát thành tích của cá nhân, tập thổ được đề nghị khen thưởng 
ký và ẹ,hi rõ họ tên, có xấc nhận củỹ Thủ trưởng dơn vị (ký tên. đóng dấu);

đ) Đổi với các Sở Xây dợm*. Giao thông cổng chính, Địa chính - Nhà đất. 
Quy hoạch Kiến truc, các Tổng Công ty trực thuộc Thành phố trình khen Cờ thi 
đua của Ngành Xâv dựng hàng nàm, phái có xác nhận hiệp y của Uỷ ban nhân 
dan tinh, thành phô k.èm theo;

e) Sô ỉượng hồ sơ: Oi bộ (bản chính).

Điều 28. Hồ sơ đề ngliị các hình thức khen thưởng
/

1. Đối vói danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” ‘‘Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuộc 
Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú5’, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 
nước”: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 
30/9/2005 của Chính phủ và các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyên.

2. Đối với Huân chương, Huy chương, Danh hiệu Anh hùn Lĩ Lao động và 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hồ sơ gồm:

a) Tờ trình để nghi khen Ihưởnẹ của đơn vị kèm theo danh sách ca Iìhân, tập 
thể được đề nghị khen thưởng;

b) Biên bản họp của Hội dồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;

c) Quyết định lặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sờ” (đối với cá nhân) và 
‘Tập thể ỉao độns xuất sắc’5 (đối với tập thể);

d) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng ký và 
ghi rõ họ tên có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng đấu);
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đ) Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thương 
(không cần ký tên, đóng dấu);

e) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với những tập thể có 
nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị;

g) ý  kiến của Uỷ ban nhân, dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về các 
mặt hoạt đông trên địa bàn;

h) Số lượng hồ sơ: ,
- Anh hùng Lao động 04 Bộ (bản chính) và 20 Bộ (bản sao);
- Huân chương các loại và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 04 bộ (bản chinh).
3, Đối với Bằng khen của Bộ trưởng hồ sơ gồm :
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị kèm theo danh sách cá nhân, tập 

thể được đề nghị khen thưởng;
b) Biên bản họp của Hội đổng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;
c) Quyết định lặng Đanh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sò**, ‘Tập thể lao động xuất sắc”;
d) Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng 

phải ký và ghi rõ họ tên có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tôn, đóng dẫu);
đ) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).
4, Đối với khen thưởng đột xuất hổ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị kèm theo danh sách cá nhốn, tập 

thể dược đế nạhị khen thưởng;
h) Báo cáo tóm tắi thành tích của cá nhan, tập thể được để nghị khen í hưởng 

do đơn vị quán iý trực liếp lập, ghi rõ hành dộng, thành lích, công trạng lập được 
để đề nghị khen thưởng;

í:) Sn liìỴỴncr hồ Síf o Í nộ (bủn chínhV

5, Đối với khen thưởng theo chuyên đề hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn'VỊ kèm theo đanh sách cá nhân, tập 

thể được đề nghị khen thưởng;
b) Bí éo bủn họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;
c) Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng 

ký và ghi rõ họ tên có xác nhận của Thủ trưởng đưn vị (ký tên, đóng dấu);
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).

Đíềìỉ 29. Quy trình xét Khen thưởng
1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Ban Thi đua - Khen thườn e cổ trách nhiệm thẩm 

định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định của pháp 
luật, của Ngành; Tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thương Bộ xét.

Đối với hồ sơ chưa đúng quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng sẽ thông báo 
và trả lại đơn vị trong thòi gian 07 ngày làm việc.

2. Đối với hình thức khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ 
Chí Minh, và danh hiệu “Anh hùng Lao động”: Ban Thi dua - Khen thưởng báo 
cáo Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thương Bộ cho V kiến trước khi tiến hành 
các thủ tục theo quy định.



3. Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc’\  Huân chương Độc lập, 
Huân ch ươn 2 Lao động các hạng, Huân chương Dùng cảm, Huân chương Hữu 
nghị, Hay chương, “Cờ thi đua Chính p h ỉr , “Cờ thi đua của Nsành Xây đựng” 
và “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”: Ban Thi đua - Khen thườn« tổng hợp 
trình Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng góp ý trước khi trình Hội 
đổng Thi đua - Khen thưởng Bộ.

4. Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác thuộc thẩm 
quyền của Bộ trưởng : Ban thi đua khen thưởng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, 
xin ý kiến bằng văn bản các Cục, Vụ liên quan hoặc các thành viên Hội đổng Thi 
dua - Khen thưởng Bộ trước khi trình Bộ trưởng quyết định,

5. Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm đề xuất các danh hiệu thi đưa 
và hình thức khen thưởng đối với các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bô, trình Hội 
đồng Thi đua ~ Khen thưởng Bộ xét.

Điều 30. Quy trình xét danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu 
tú”, “Thầy thuốc nhân đốn% “Thầy thuốc ưu tứ”, “Giải thưởng Hồ Chí 
Minh”, uGiải thưởng Nhà nước”

Thực hiện theo auy định của Luật Thi đua - Khen íhưcmg, N«hị dinh số 
12Ì/20()5/NĐ~CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và các văn bản cùa cơ quan 
Nhà nước có ỉ ham quyên.

Chương V 

QUỸ THI ĐƯA KHEN THƯỞNG

Đỉều 31. Nguồn và mức trích quỹ

Nguồn kinh phí để khen thưởng: Thực hiện theo Điều 66 Nghị định 
121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và các văn bản của CO' quan 
Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 32. Quản lý và sử dụng quỹ

L Quản ]ý quỹ: Quỹ Thi đua - Khen thưởng của cấp nào do cơ quan Thi đua 
khen thưởng cấp đó quản lý; nguồn trích, tv lệ và mức trích trên cơ sớ dự toán kế 
hoạch; việc quyết toán căn cứ số chi thực tế theo đúng chế độ, chính sách quy định.

2. Sử dụns quỹ: Ouỹ Thi đua Khen thưởng được sử dụ nổ dể in ấn giấy 
chứng nhận, Bằng khen, làm các kỷ niệm chương, huy hiệu, cờ thi đua và chi 
thưởníĩ theo các quyết định khen thưởng,

3. Mức tiền thưởng cụ thể kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức 
khen thưởng thực hiện theo quy định tạ ị các điều từ Điều 69 đến Điều 74 Nghị 
định số 121/2005/ NĐ- CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và các vãn bản của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền
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Chương VI

HỘI ĐỔNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÁC CẤP

Điều 33 , Hội đổng Thi đua - Kheo (hưởng các cấp trong ngành Xây dựng

1. Hội đồng Thi đua “ Khen thưởng ngành Xây dựng do Bộ trưởng quyết 
định thành lập.

2. Hội đồng thi đúa - Khen thưởng đơn vị do thủ trưởng các đơn vị quyết 
định thành iập. -

Điềii 34. Thành phần Hội đồng Thí đua - Khen thưởng ngành Xây dựng

le ơ iủ  tịch; Bộ trưởng;

2» Phó Chủ íịch: Thứ trưởng Thường trực; Chủ tịch Công đoàn ngành Xây 
dựng Việt Nam;

3. Ưỷ viên: Các Thứ trườn"; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ irưởng Vụ Tổ chức 
Cán bộ; Chánh thanh tra và các lãnh đạo một số Cạc, Vụ có liên quan;

4. u ỷ  viên thư ký: Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng.

Điếu 35, Thành phần Hội đồng Thi đua - K hen thưởng Tổng Cóng ty

L Chủ tịch: Chú tịch Hội đồng quản trị;

2. Phó Chủ tịch: Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn;

3. Ưỷ viên: Do Chủ tịch Hội đổng quản trị lựa chọn.

Điểu 36. Thành phần Hội đổng Thi đua - Khen thưởng Cơ qoan Bộ và 
các đơn vị trực thuộc Bộ

1. Chủ tịch: Thủ trưởng đơn vị;

2. Phó Chủ tịch: Phó Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn;

3. Các Uỷ viên Hội đồng: Do Thủ trưởng đơn vị lựa chọn.

Điều 37. Nguyên tắc5 nhiệm vụ, quyển hạn của Hội đồng thì đua khen 
thưởng các cấp

Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp ỉàm việc theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ và biểu quyết theo đa số. Trường hợp tỷ lệ ý kiến các thành viên Hội 
đồng ngang nhau thì V kiến Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định.

1. Nguyên tắc, nhiệm vụ, quyềri hạn cụ thể của Hội đồng Thí đua - Khen 
thưởng Bô thực hiện theo Qui chế làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng quv định.

2. Nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Thí đua - Khen 
thưởng đơn vị do Thủ trưởng các đơn vị quy định.



Ch trơn g VII 

QUẢN LÝ HỒ Sơ THI ĐƯA - KHEN THƯỞNG

Điều 38* Hồ sơ quảo lý tại Bộ Xây dựng

Ban Thi đua - Khen thưởne có trách nhiệm quản lý hồ sơ các danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thướng thuộc thẩrn quyền của Bộ trưởng trở lên và toàn bộ hồ sơ khác 
liên quan đến công tác Thi dua - Khen thưửng của ngành Xây dựng thèo quy định. 
Cuối mỗi năm ỉựa chọn những hồ sơ cần thiết làm thủ tục gửi lưu trữ theo quy định.

Điểu 39. Hồ sơ quán lý tại các ă m  vị

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ 
liên quan đến công tác Thí dua - Khen thưởng của đơn vị mình theo quy định.

Chương YĨIĨ

QUYỂN LỢI VÀ NGHĨA v ụ  CỦA 
CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Điều 40 » Quyền lợi của cá nhân, tập thế được khen thưởng

h  Cá nhân được tặng cấc danh hiệu thi đua, hình thức khen 1 hưởng có quyền 
lưu íỹữ, irưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng. Được xem xéí nâng ỉươns trước 
(hời han; u'u tiên cứ đi nghiên cứu học tập, công tác, bồi dưỡng nấnự cao trinh độ 
chuyên môn ờ trong và ngoài nước; Các danh hiệu thi điHi, các hình thức khen 
thưởng là căn cứ để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ hàng năm.

2, Tập thể được tặiHĩ các đanh hiộu thi đua và các hình thức khen thưởng có 
quyền lưu giữ trưng bày, được sử dụng biểu tượng; của các hình thức khen thưởng 
đó trên các vãn bàn, tài liệu chính thức của đơn vị.

Điều 41. Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng

1. Cá nhân, tập thể được các cấp còng nhận các đanh hiệu thi đua, các hình 
thức khen thưởng, có nghĩa vụ bảo quán các hiện vật khen thưởng, không được 
cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

2. Cá nhân, tập thổ thườn2, xuvẽn duy trì giữ vững các danh hiệu đã được plions tặng.

Chương IX

KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, T ố CÁO

Điều 42. Kỉểm tra công tác Thỉ đua - Khen thương

1. Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm kiểm tra công tác Thi đua - 
Khen thưởng tại các đơn vị tron? phạm vi toàn Ngành.

2. Thủ trưởng các đơn vị có trách .nhiệm kiểm Ira cỏn g tác Thi đua - Khen 
thưởng tại các đơn vị do mình quản [ý.

Điều 43, Xử lý V! phạm

Thực hiện theo quy định íại Điều 96 và Điều 97 Luật Thi đua - Khen thưởng, 
Điếu 77 và Điều 78 Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

18



Điểu 44. Giải quyết khiếu nại tỏ cáo

Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo về công tác Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền và phối hợp với
các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh, báo cáo trình Chủ tịch
Hội đổng Thi đua - Khen thưởng Bộ xử !v.

- ' Chương X

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 45. Tố chức bộ máy íàĩĩì công tác Thi đua - Khen thưởng

1. Đối với Ngành Xây dựng: Ban Th i. đua - Khen thưởng ià đơn vị có chức năng 
tham mưu cho Bộ trưởng và Hội đồn*! Thi đua - Khen thưởng Bộ thực hiện chức năng 
quản ỉý Nhà nước về công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành Xây dựng.

2. Đối với các đơn vị thuộc Bộ, căn cứ vào đặc điểm, tình hình của từng đon 
vị, bố trí cán bộ chuyên trách ỉàm nhiệm vụ quản lý và tham mưu cho Thủ 
trưởng đơn vị về cổng tác Thi đua - Khen thưởng.

3* Các đơn vị khác căn cứ vào khối lượng công việc để bố trí cán bộ đám 
bảo thực hiện tốt cống tác Thi đua - Khen thưởng.

Điểu 46. Báo cáo công tác Thỉ đoa - Khen thưởng

1. Định kỳ quý đầu hàng nám, các đơn vị tổng kết đánh giá công tác Thi 
đua - Khen thưởng năm trước và gửi báo cáo về Ban Thi đua - Khen thưởng Bộ,

2. Khi phát dông thi đua và sau mỗi đợt thi đua, các đơn vị có trách nhiệm gủi báo 
cáo về Ban Thi đua - Khen thương Bộ để theo dõi và làm căn cứ cho việc xét khen thưởng.

Điểu 47. Hướng đẫn thực hiện quy chế

L Quy chế này được phổ biến đẽo tất cả các đơn vị trong toàn ngành Xảy 
dựng; Ban Thi đua - khen thưởng Bộ có trách nhiệm hướng đản và kiểm tra các 
đơn vị thực hiện.

2. Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện Quy chế này tại đon vị do mình quản lý. nếu có 
vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Ban Thi đua, khen thướng Bộ.

B ộ TRƯỞNG


