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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế xét khen thưởng của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội
khóa XI, kỳ họp thứ 4 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen
thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính
phủ Quy định chi tiết và 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 Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn trích lập quản lý và sử dụng Qũy Thi đua - Khen thưởng
theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UB ngày 12 tháng 10 năm 2004 của UBND quận
Liên Chiểu về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Liên Chiểu;
Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét khen thưởng của Ủy
ban nhân dân quận Liên Chiểu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng quận, Thủ trưởng các phòng, ban, mặt trận, hội đoàn thể quận, Chủ tịch
UBND các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Thành Thị

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Xét khen thưởng của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
( Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND
ngày 01 tháng 11 năm 2007 của UBND quận Liên Chiểu )
____________________________________

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định về: Đối tượng phạm vi, nguyên tắc, tiêu chuẩn khen thưởng đối với
các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban
nhân dân quận; hồ sơ, thủ tục, trình tự xét khen thưởng của Ủy ban nhân dân quận,
trình tự xét và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, trình tự xét hiệp y khen thưởng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng:
1. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh
doanh, công tác, học tập, hoạt động xã hội đạt năng suất, chất lượng hiệu quả hoặc có
thành tích đột xuất thuộc:
a. Các cơ quan chuyên môn thuộc quận;
b. Khối Đảng, Mặt trận, Hội đoàn thể thuộc quận;
c. Các Ban của HĐND quận;
d. Ủy ban nhân dân các phường;
đ. Các đơn vị khối Trung ương, Thành phố trực tiếp đóng góp đáng kể cho quận;
e. Các Doanh nghiệp, các HTX (gọi chung là các tổ chức kinh tế) đóng trên địa
bàn quận;
g. Các đơn vị ở phường (gồm các tổ chức, đoàn thể và tổ dân phố);
h. Các tổ chức Hội quần chúng;
i. Các cá nhân có thành tích xuất sắc ;
k . Tập thể và cá nhân ở các địa phương khác; người Việt Nam làm việc học tập,
định cư ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài có những đóng
góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội quận Liên Chiểu.
Điều 3. Nguyên tắc xét khen thưởng:

1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời;
2. Việc xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng vừa phải đảm bảo tiêu chuẩn
khen thưởng, vừa đúng theo mức độ thành tích đạt được, vừa đảm bảo phạm vi, mức
độ ảnh hưởng của thành tích. Không nhất thiết phải theo trình tự có hình thức khen
thưởng mức thấp nhất rồi mới khen thưởng mức cao hơn;
3. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng
lớn thì được xem xét đề nghị khen thưởng với mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng
tập thể nhỏ và cá nhân;
4. Một hình thức khen thưởng, một danh hiệu thi đua có thể khen tặng nhiều lần
cho một đối tượng;
5. Đảm bảo thủ tục hồ sơ, quy trình xét duyệt và thời gian đề nghị xét khen
thưởng theo quy định;
6. Đơn vị nào không tổ chức hoặc không tham gia phong trào thi đua, không
thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng, không đăng ký thi
đua theo quy chế này thì không đựơc xét khen thưởng hoặc không được xét hiệp y
khen thưởng (trừ trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất được đề nghị
khen thưởng);
7. Kết hợp chặt chẽ việc động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật
chất.
Điều 4. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận quyết định khen thưởng và
đề nghị khen thưởng:
1. Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận theo quy định của Luật Thi đua - Khen
thưởng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Quy chế này;
2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình
thức khen thưởng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Quy chế này (trừ các cơ
quan Trung ương và các ngành sau đây do các sở, ban, ngành trình khen: Ban chỉ huy
Quân sự quận, Công an, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng, Bưu điện, Thống kê,
Tòa án nhân dân, Viện Kiếm sát nhân dân, Thi hành án) sau khi có kết quả xét duyệt
và đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận (viết tắt là Hội đồng TĐKT);
3. Xét hiệp y khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định của Luật Thi
đua - Khen thưởng.
Chương II
DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, TIÊU CHUẨN
KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG
Điều 5. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của
UBND quận:

1. Danh hiệu thi đua:
a. Đối với tập thể: Tập thể lao động tiên tiến, Tổ dân phố văn hóa;
b. Đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến.
2. Hình thức khen thưởng: Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân.
Điều 6. Tiêu chuẩn đạt đựơc các danh hiệu và hình thức khen thưởng:
1. Căn cứ tiêu chuẩn xét khen thưởng:
a. Căn cứ vào việc thực hiện quy định về các nhiệm vụ và giải pháp của Ủy ban
nhân dân quận trong năm, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm.
b. Căn cứ vào việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao cho ngành;
c. Căn cứ vào việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban nhân dân quận đăng
ký với Ủy ban nhân dân thành phố và 03 nhiệm vụ trọng tâm các phòng, ban, UBND
các phường đăng ký với Ủy ban nhân dân quận.
d. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quận giao cho các phòng, ban, UBND các
phường;
đ. Căn cứ vào việc thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ tiêu hướng dẫn Ủy ban
nhân dân quận giao trong năm.
2. Danh hiệu thi đua:
a. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" được xét tặng cho tập thể đạt các
tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- 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 cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
b. Danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" đạt các tiêu chuẩn sau:
- Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển;
- Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú;
- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
c. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các
tiêu chuẩn sau:
- Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất
lao động được Hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận; trong số những cá nhân thực
sự tiêu biểu xuất sắc có 3 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đề nghị
Thành phố xét công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố.
d. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức,
công nhân viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có
tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi
đua;
- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức lối sống lành mạnh.
3. Hình thức khen thưởng:
a. Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các
phong trào thi đua;
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm;
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
b. Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;
- 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.
Điều 7. Tiền thưởng:
- Thực hiện theo Thông tư số 73/2006/TT/BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 của
Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua Khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP. Ngoài ra tùy theo thành tích đạt
được của tập thể đơn vị, Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận xem xét, đề xuất
UBND quận có thể thưởng mức cao hơn quy định đối với tập thể tiêu biểu xuất sắc
và tập thể xuất sắc.
Chương III
HỐ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VÀ HIỆP Y KHEN THƯỞNG
Điều 8. Thủ tục và phương pháp xét khen thưởng:

1. Các phường, đơn vị và cá nhân được xét thi đua khen thưởng phải có đăng ký
các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm với Thường trực Hội đồng TĐKT quận trước
ngày 20 tháng 02 hàng năm .
2. Các phường, cơ quan, đơn vị phải tổ chức Hội nghị công nhân viên chức để
cá nhân đăng ký giao ước thi đua với Thủ trưởng đơn vị (Liên đoàn Lao động quận
theo dõi; chỉ đạo hội nghị công nhân viên chức hằng năm theo quy định);
3. Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến phải có phiếu đăng ký thi đua ngay từ đầu
năm với Thủ trưởng đơn vị. Cuối năm Hội đồng TĐKT của đơn vị xét trình Hội đồng
TĐKT quận;
4. Những tập thể, cá nhân đề nghị UBND quận khen thưởng gửi báo cáo trích
ngang, thành tích của đơn vị, cá nhân và biên bản họp xét chọn của Hội đồng ĐKT
đơn vị, địa phương về UBND quận (qua Thường trực Hội đồng TĐKT quận) để tổng
hợp trình Hội đồng TĐKT quận xem xét quyết định;
5. Các đơn vị trình hồ sơ đề nghị khen thưởng, hồ sơ đăng ký thi đua, hồ sơ đề
nghị hiệp y khen thưởng cho Ủy ban nhân dân quận qua Thường trực Hội đồng
TĐKT quận.
Điều 9. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
1. Hồ sơ khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân
quận gồm có :
a. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan;
b. Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (có xác
nhận ký tên và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan).
2. Hồ sơ khen thưởng không thường xuyên thuộc thẩm quyền của UBND
quận:
a. Đối với trường hợp thành tích rõ ràng, cụ thể hồ sơ gồm có:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng;
- Danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng kèm theo bản báo
cáo thành tích (có xác nhận, ký tên đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đề nghị).
b. Đối với trường hợp khác, hồ sơ gồm có:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng;
- Biên bản họp liên tịch của cơ quan, ban, ngành hoặc biên bản họp của liên
ngành, địa phương nếu công việc có sự phối hợp của liên ngành, địa phương;
- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (có
xác nhận ký tên và đóng dấu).
3. Hồ sơ khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND quận:
a. Tờ trình đề nghị khen thưởng;

b. Biên bản họp Hội đồng TĐKT của cơ quan đề nghị, Kết quả bỏ phiếu kín của
Hội đồng TĐKT cơ quan (đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở);
c. Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (có xác
nhận ký tên và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị).
d. Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp
thành phố thực hiện theo Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố kèm theo
Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của UBND thành
phố Đà Nẵng.
Điều 10. Hồ sơ đề nghị hiệp y khen thưởng:
Hồ sơ đề nghị UBND quận xét hiệp y khen thưởng các đối tượng theo quy chế
tại Điều 2 của Quy định này, gồm có:
1. Công văn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đề nghị UBND quận hiệp y
khen thưởng;
2. Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (có xác
nhận, ký tên và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan);
3. Xác nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh
xuất sắc, cơ quan văn hóa;
4. Xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, nộp bảo hiểm xã hội của
cơ quan có thẩm quyền;
5. Xác nhận của UBND cấp phường (nơi cơ quan đặt trụ sở làm việc) về việc
chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn;
6. Xác nhận của Liên đoàn Lao động quận việc thực hiện pháp luật về lao động
của doanh nghiệp (nếu đối tượng khen thưởng là doanh nghiệp, thủ trưởng doanh
nghiệp).
Chương IV
QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 11. Trách nhiệm trình hồ sơ khen thưởng:
1. Cơ quan nào quản lý về tổ chức, cán bộ và quỹ lương thì cơ quan đó có trách
nhiệm trình hồ sơ khen thưởng cho UBND quận đối với các đối tượng thuộc phạm vi
quản lý;
2. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về thủ tục và nội dung hồ sơ trình của cấp
dưới, hoặc thành viên trong khối thi đua trình UBND quận.
Điều 12 : Thời điểm xét khen thưởng:
1. Thời điểm để tính kết quả thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm cho khối
phường đến hết ngày 30 tháng 6 hằng năm về công tác thu ngân sách và các quỹ tại
địa phương.

2. Thời điểm để tính kết quả thi đua khen thưởng cả năm cho các tổ chức, cá
nhân đến hết ngày 30 tháng 11 hàng năm.
3. Ngoài ra, tùy theo tính chất nhiệm vụ được giao, UBND quận sẽ phát động
phong trào thi đua theo từng mốc thời gian cụ thể.
Điều 13 . Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:
1. Khen thưởng 6 tháng:
Khối phường : Khen thưởng cho các phường hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân
sách và các quỹ 6 tháng đầu năm (theo bảng đăng ký giao ước thi đua).
2. Khen thưởng cuối năm:
a. Đối với tập thể: Mỗi phường, mỗi cơ quan đơn vị phải có trên 50% cá nhân
trong tập thể đạt Danh hiệu " Lao động tiên tiến ", không có cá nhân bị kỷ luật từ
hình thức cảnh cáo trở lên và phải đạt 4 tiêu chuẩn như điểm a khoản 2 điều 6 của
Quy chế này mới xét chọn.
Khối phường: Chọn 1 đến 2 phường Tập thể lao động tiên tiến, còn lại là Giấy
khen;
Khối cơ quan thuộc quận: Chọn 1 đến 2 Tập thể lao động tiên tiến, còn lại là
Giấy khen;
Khối Đảng, Mặt trận, Hội đoàn thể: mỗi khối tự xét chọn 01 Tập thể lao động
tiên tiến, còn lại là Giấy khen;
Các đơn vị thuộc khối TW và Thành phố: Do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
quận xét tặng Giấy khen;
Các tổ chức kinh tế: Do ngành chủ quản trình lên, Hội đồng Thi đua quận xem
xét, quyết định tặng giấy khen;
Đơn vị dưới phường, dưới đơn vị:
Mỗi phường chọn 15% tổ dân phố xuất sắc trình UBND quận khen thưởng.
Mỗi ngành (Quận sự, Công an) xét chọn và đề nghị khen thưởng hằng năm do
Cơ quan quân sự và Công an quận đề nghị.
b. Đối với cá nhân: (Áp dụng cho khối phường, ngành thuộc quận, khối Đảng,
Mặt trận, Đoàn thể).
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Phải đạt 2 tiêu chuẩn như điểm c khoản 2 Điều 6
của Quy định này;
Mỗi phường xét chọn nhiều nhất 02 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
Mỗi đơn vị xét chọn 01 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đối với đơn vị có
số lượng cán bộ, công nhân viên từ 10 - 20 người đựơc chọn nhiều nhất 02 danh hiệu
chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, từ 20 - 30 người được chọn 3 danh hiệu chiến sĩ thi đua
cấp cơ sở.

Giấy khen của UBND quận: Mỗi đơn vị chọn từ 20 - 25% cá nhân xuất sắc đề
nghị UBND quận khen;
Lao động tiên tiến: Xét theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân đăng ký
giao ước thi đua với Thủ trưởng đơn vị trong Hội nghị CNVC hàng năm và phải đạt 4
tiêu chuẩn như điểm d khoản 2 Điều 6 của Quy định này mới xét chọn;
Mỗi cơ quan, ban ngành và địa phương xét chọn theo đúng tiêu chuẩn nhưng
không quá 60% cán bộ nhân viên đề nghị danh hiệu lao động tiên tiến.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14 . Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc
Quy chế này; Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Thi đua - Khen thưởng và Quy chế này để xét khen thưởng các danh hiệu thi
đua, hình thức khen thưởng cho đơn vị mình.
Điều 15. Phân công nhiệm vụ:
1. Hội đồng TĐKT phường, các ban, ngành, đoàn thể có nhiệm vụ theo dõi tình
hình nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân để có cơ sở xét chọn, tổng hợp đề xuất với Hội
đồng TĐKT quận xem xét khen thưởng;
2. Giao Thường trực Hội đồng TĐKT quận, Văn phòng UBND quận tham mưu
UBND quận về sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng. Khen thưởng
định kỳ (6 tháng đầu năm và cuối năm) và khen thưởng đột xuất.
Điều 16 . Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này có gì vướng mắc, các
đơn vị địa phương phản ánh về UBND quận (qua Thường trực Hội đồng TĐKT ) để
xem xét, chỉnh sửa phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn phong trào thi
đua của quận./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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