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----Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐUK, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy
Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tự phê bình và phê bình; biểu
dương gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh hàng năm cần bám sát yêu cầu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ
Chính trị khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, các quy định về
trách nhiệm nêu gương của Trung ương và Tỉnh ủy phù hợp với chức trách, nhiệm vụ
được giao. Tập trung đăng ký khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân đã được
chỉ ra trong quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm; học tập và làm theo
chuyên đề hàng năm gắn với đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo
tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Trên cơ sở đó, các chi ủy, đảng ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện công tác tự phê bình và
phê bình; biểu dương, khen thưởng gương điển hình nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ, thực chất. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên; góp phần xây
dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, là động lực quan trọng thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng.
3. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo,
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình; biểu dương, khen
thưởng gương điển hình tại chi bộ, đảng bộ mình. Các tập thể, cá nhân điển hình phải thật
sự là những tấm gương tiêu biểu được bình chọn công khai, dân chủ từ cơ sở.
4. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm
một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm và cả
nhiệm kỳ.

2

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN
1. Thực hiện tự phê bình và phê bình t i chi bộ
1.1. Xây dựng bản đăng ký cá nhân hàng năm
Hàng năm, 100 cán bộ, đảng viên; khuyến khích đoàn viên, hội viên, công chức,
viên chức, người lao động đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh gắn với khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và
phê bình và đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” (sau đây gọi tắt là
bản đăng ký).
1.2. Thực hiện tự phê bình và phê bình
- Bản đăng ký được báo cáo trước chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt (nơi có tổ
đảng có thể báo cáo trước tổ đảng). Sau khi báo cáo, các đảng viên còn lại đóng góp, cá
nhân tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý của chi bộ để hoàn chỉnh và chính thức gửi bản
đăng ký cho chi ủy chi bộ xác nhận. Chi ủy lưu 01 bản để theo dõi, lưu trữ; cá nhân giữ 01
bản. Đối với công chức, viên chức, người lao động chưa phải là đảng viên, báo cáo bản
đăng ký trước cơ quan, đơn vị công tác, làm việc (hình thức tổ chức phù hợp với cơ quan,
đơn vị); nộp bản đăng ký cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị xác nhận. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị
lưu 01 bản để theo dõi, lưu trữ, cá nhân giữ 01 bản.
- Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ thường xuyên đưa nội dung tự phê bình và và
phê bình kết quả thực hiện bản đăng ký (có thể phân công 2 - 3 đảng viên tự phê bình và
phê bình/ 1 tháng) để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
- Hàng năm, đánh giá việc thực hiện bản đăng ký gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân
loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và kiểm điểm, xếp loại tổ
chức đảng, đảng viên cuối năm. Cụ thể:
+ Đảng viên báo cáo kết quả thực hiện bản đăng ký trong nội dung bản kiểm điểm
đảng viên cuối năm tại nơi kiểm điểm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động báo
cáo kết quả thực hiện bản đăng ký trước tập thể cơ quan, đơn vị.
+ Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất đánh giá kết quả thực hiện bản
đăng ký, được thực hiện cùng với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm
đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; là một
tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm theo quy
định; là cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và khen
thưởng cán bộ.
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết và thi đua, khen thưởng
- Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đưa nội dung thực hiện bản đăng ký vào chương
trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01KL/TW của Bộ Chính trị đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.
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- Các chi ủy, đảng ủy cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chủ
động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện bản đăng ký của các cá nhân trong cơ
quan, đơn vị, đoàn thể mình.
- Định kỳ 6 tháng, 01 năm và cuối nhiệm kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút
kinh nghiệm cùng với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW
của Bộ Chính trị.
- Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên
quan tâm phát hiện, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu,
gương mẫu, có nhiều cố gắng, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện bản
đăng ký và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng
thời đôn đốc, nhắc nhở, phê bình, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình
thức, kém hiệu quả; kiểm điểm và xem xét hình thức kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân
vi phạm hoặc có nhiều hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện.
2. Việc biểu dương, khen thưởng gương điển hình
Thực hiện theo Hướng dẫn số 97/HD-BTĐKT ngày 16/02/2022 của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức họp mặt các tập
thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:
2.1. Đối tượng biểu dương, khen thưởng
Các tập thể (tổ chức đảng), cá nhân (đảng viên) có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2.2. Tiêu chuẩn biểu dương, khen thưởng
a. Tiêu chuẩn chung
* Đối với tập thể: Là tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt các tiêu chuẩn:
- Có xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp và kế hoạch học tập và làm theo chuyên đề hàng năm. Lãnh đạo đưa việc học tập
và làm theo đi vào nền nếp: hàng tháng thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tự phê
bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo bản cam kết tu dưỡng, rèn
luyện, phấn đấu và bản đăng ký hàng năm; có biểu dương, khen thưởng gương điển hình.
- Có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều
cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng.
* Đối với cá nhân: Là đảng viên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có xây dựng và thực hiện tốt bản đăng ký học tập và làm theo hàng năm; là tấm
gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có hành động cụ thể, thiết thực trong học tập
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và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực thực hành tiết kiệm,
phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không để chậm
trễ, nhắc nhở; trung thực, trách nhiệm.
Ngoài những tiêu chuẩn chung, các tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau, sẽ được
biểu dương tháng, quý, năm; sơ, tổng kết 3 năm, 5 năm, 10 năm...
b. Biểu dương, khen thưởng hàng tháng
* Đối với tập thể:
- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm vượt tiến độ, đạt chất
lượng trong tháng thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh;
- Có từ 02 cá nhân trở lên được biểu dương, khen thưởng trong tháng;
* Đối với cá nhân: Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng.
c. Biểu dương, khen thưởng hàng quý
* Đối với tập thể:
- Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong quý;
- Được biểu dương, khen thưởng ít nhất 01 lần trong tháng của quý;
- Có ít nhất 02 cá nhân được biểu dương, khen thưởng 01 lần trong tháng của quý.
* Đối với cá nhân:
- Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
- Được biểu dương, khen thưởng ít nhất 01 lần trong tháng của quý.
d. Biểu dương, khen thưởng hàng năm
* Đối với tập thể:
- Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm;
- Được biểu dương, khen thưởng ít nhất 01 quý trong năm;
- Có ít nhất 03 cá nhân được biểu dương, khen thưởng 02 quý trong năm.
* Đối với cá nhân
- Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm;
- Được biểu dương, khen thưởng ít nhất 02 quý trong năm.
đ. Biểu dương, khen thưởng vào dịp sơ kết và tổng kết
* Đối với tập thể:
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- Phải được công nhận liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01
năm (đối với sơ kết 02 năm, 03 năm), 02 năm (đối với sơ kết 05 năm), 04 năm (đối với
tổng kết 10 năm) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Có ít nhất 05 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng hàng năm.
* Đối với cá nhân: Liên tục hàng năm được đánh giá là đảng viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên; trong đó có ít nhất 01 năm (đối với sơ kết 02 năm, 03 năm), 02 năm (đối
với sơ kết 05 năm), 04 năm (đối với tổng kết 10 năm) được công nhận là đảng viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ.
2.3. Hình thức biểu dương, khen thưởng
- Hàng tháng, quý: Chi ủy chi bộ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình
trong sinh hoạt lệ kỳ (Mức tiền biểu dương, khen thưởng kèm theo: Thực hiện theo quy chế
thu - chi của cấp ủy cơ sở).
- 6 tháng, 01 năm: Chi ủy chi bộ cơ sở, đảng ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng các
tập thể, cá nhân điển hình tại hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm (có quyết định hoặc
Giấy biểu dương, Giấy khen; nội dung Giấy biểu dương, Giấy khen ghi rõ đã có thành tích
trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).
Tiền thưởng kèm theo cho mỗi tập thể bằng 0,6 lần mức tiền lương cơ sở và mỗi cá
nhân bằng 0,3 lần mức tiền lương cơ sở (theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, ngày
27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình
thức khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên).
- Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét tặng Giấy khen đối với những tập
thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng 02 năm liên tục ở cơ sở
(sẽ có phân bổ số lượng cụ thể).
Tiền thưởng kèm theo cho mỗi tổ chức cơ sở đảng bằng 2 lần mức tiền lương cơ sở;
mỗi chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở và mỗi cá nhân
bằng 1 lần mức tiền lương cơ sở (theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, ngày 27/10/2015 của
Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng
đối với tổ chức đảng, đảng viên).
- Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh tặng Bằng khen và Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen đối với những tập thể, cá nhân tiêu
biểu nhất, được Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng 02 năm liên tục (theo phân bổ số
lượng của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh).
2.4. Hồ sơ, thủ tục đề nghị Đảng ủy Khối biểu khen thưởng
a. Đối với tập thể
- Chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng
năm của tập thể đề nghị biểu dương, khen thưởng.
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- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị biểu dương, khen thưởng (kèm theo quyết
định, hoặc Giấy biểu dương, Giấy khen 02 năm liên tục của cấp ủy cơ sở; quyết định, Giấy
biểu dương, Giấy khen của cấp ủy cơ sở đối với 03 cá nhân trở lên (sơ kết năm) và 05 cá
nhân trở lên (sơ kết 3 năm, 5 năm, tổng kết 10 năm).
- Tờ trình của cấp ủy cơ sở.
b. Đối với cá nhân
- Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng
năm của cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng.
- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng (kèm theo quyết
định, hoặc Giấy biểu dương, Giấy khen 02 năm liên tục của cấp ủy cơ sở).
- Tờ trình của cấp ủy cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Hướng dẫn này, các chi ủy, đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác
tự phê bình và phê bình; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai
thực hiện Hướng dẫn. Hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.
Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên thông tin, trao đổi với Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) để kịp thời hỗ trợ giải quyết những vấn đề
phát sinh và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đ/c Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các đồng chí trong Đảng ủy Khối,
- Các ban, Văn phòng, Đoàn Khối,
- Các chi ủy, đảng ủy cơ sở,
- Đăng Website,
- Lưu VP, BTG Đảng ủy Khối.
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