
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG "

* Hà Nội, ngàyJMhảng 11 năm 2013
Số ỒẢ -QC/HĐTĐKT

QUY CHẾ 
hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

cơ quan Ban Nội chính Trung ương

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung Luật 
Thi đua, khen thưởng năm 2005; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 
39/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
42/2010/NĐ-CP ; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngay 24/01/2011 của Bọ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;

- Căn cứ Quyết định số 158-QĐ/TW và Quyết định số 159-QĐ/TW ngày 28- 
12-2012 của Bộ Chính trị về thành lập và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 
của Ban Nội chính Trung ương;

- Căn cứ Quyết định số 183-QĐ/BNCTW ngày 31-5-2013 của Trưởng Ban 
Nội chính Trung ương về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan 
Ban Nội chính Trung ương;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ban Nội chính Trung ương 
ban hành Quy chế hoạt động như sau:

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ  CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Điều 1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan (gọi tắt là Hội đồng) có 
chức năng tư vấn giúp lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trong công tác thi đua 
khen thưởng của cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ sau:

1. Đề xuất chủ trương, chương trình, kế hoạch, biện pháp giúp lãnh đạo Ban 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hướng dẫn, theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc cơ quan, tổ chứe, đơn vị tham gia; bảo 
đảm cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, đều khắp, đúng 
hướng, có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng 
cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch vững mạnh.



2. Đề xuất với lãnh đạo Ban trong việc phát hiện, xây dựng; biểu dương, 
nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

3. Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; bình chọn tập thể và 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước đề nghị 
Trưởng ban hoặc cấp trên khen thưởng.

4. Đe xuất lãnh đạo Ban quyết định bổ sung, thay thế thành viên của Hội đồng.

Chương II
CHẾ Đ ộ  LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐÒNG •  •  •

Điều 3. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ, biểu quyết theo đa số.

Điều 4. Hội đồng họp định kỳ 6 tháng một lần để kiểm điểm việc thực hiện 
các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và hoạt động của Hội đồng 
trong 6 tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác cho 6 tháng tiếp 
theo; giải quyết các công việc khác của Hội đồng.

Trường hợp đột xuất, Hội đồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng 
triệu tập.

Các cuộc họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự.

Cuối năm, Hội đồng kiểm điểm đánh giá các phong trào thi đua yêu nước 
trong cơ quan và xem xét đề nghị Trưởng ban quyết định khen thưởng, công nhận 
các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân theo thẩm quyền, hoặc đề nghị cấp 
trên khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải bảo đảm dân chủ, khách 
quan, công khai, minh bạch và được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các 
quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có trên 50% tổng số ủy viên đồng ý.

Điều 6. Định kỳ hoặc đột xuất Hội đồng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các 
phong trào thi đua yêu nước để đánh giá kết quả, chỉ đạo định hướng các phong trào 

'••thi đua yêu nước, đề nghị Trưởng ban và cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng 
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Điều 7. Các ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp 
của Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ được phân. Trong trường hợp không thể 
tham dự các cuộc họp của Hội đồng, ủy viên phải gửi văn bản tới Hội đồng nêu rõ 
ý kiến của mình đối với vấn đề được đưa ra thảo luận.

Điều 8. Trong trường hợp không có điều kiện tổ chức họp Hội đồng, Thư 
ký Hội đồng có trách nhiệm gửi văn bản, tài liệu, lấy ý kiến của từng ủy viên, tổng 
hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng.



Chương III
QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐÒNG 

Điều 9. Hội đồng có các mối quan hệ sau:

1. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng của 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
các ban Đảng Trung ương. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Ban.

2. Phối hợp với hội đồng thi đua, khen thưởng của các ban, ngành, đoàn thể 
ở Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng. Phối hợp với Đảng ủy cơ quan, 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Chi đoàn thanh niên trong công tác thi đua, 
khen thưởng.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng đối với các 
đơn vị trực thuộc.

Chương IV  
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy 
chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát 
sinh thì các đơn vị, ủy viên Hội đồng kịp thời phản ánh, Thư ký Hội đồng có trách 
nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.

Nơi nhân:
-Như Điều 10,
- Ban NCTW: TB, các PTB,

Các thành viên Hội đồng TĐKT,
- Lưu: VT, Vụ 7, N.Q.T.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
PHÓ TRƯỞNG BAN


