Phụ lục III
HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH 5 NĂM THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH SỐ 163/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 120 /BNV-ĐT
ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ)
I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG
1. Đối tượng
a) Tập thể:
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
cơ quan Trung ương các đoàn thể (sau đây gọi chung là Bộ, ngành) bao gồm: Tổng
cục, cục, vụ, viện và tương đương, các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm: Sở, ban,
ngành và tương đương, UBND cấp huyện và cấp xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc
phạm vi quản lý.
b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành và Ủy ban
nhân dân các cấp.
2. Tiêu chuẩn
a) Tập thể: Lập được nhiều thành tích xuất sắc, dẫn đầu Bộ, ngành, địa
phương trong 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của
Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:
- Thực hiện tốt hoặc góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp được
giao tại Quyết định số 163/QĐ-TTg;
- Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể tại Quyết định số 163/QĐ-TTg;
- Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, sáng
tạo, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức của Bộ, ngành, địa phương.
b) Cá nhân:
- Lập được nhiều thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển
khai, thực hiện; có sáng kiến, đổi mới, sáng tạo, cách làm hay trong triển khai
thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg (nêu các sáng kiến, đổi mới, sáng tạo, cách
làm hay, thành tích và đóng góp cụ thể);
- Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có
02 sáng kiến trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được
công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

3. Số lượng
a) Tập thể: Mỗi Bộ, ngành, địa phương xem xét, đề nghị khen thưởng 01
tập thể.
b) Cá nhân: Mỗi Bộ, ngành, địa phương xem xét, đề nghị khen thưởng 01
cá nhân.
II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ
1. Quy trình
a) Việc khen thưởng được tiến hành theo các quy định của pháp luật về thi
đua, khen thưởng. Tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị khen
thưởng.
b) Các Bộ, ngành và địa phương căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện để xem
xét, đề nghị và gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem
xét, quyết định.
2. Hồ sơ
a) Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị)
tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng.
b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm 03 bộ chính.
3. Thời gian gửi hồ sơ
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức) trước ngày 31/03/2021. Bộ Nội vụ không xem xét, giải
quyết các hồ sơ gửi sau thời hạn nêu trên.
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