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HƯỚNG DẪN 
Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua  

 “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” 
trong tổ chức Hội CCB các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 

 
 

 Thực hiện Hướng dẫn số 17/HD-CCB, ngày 26/10/2022 của Ban Chấp 
hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong 

phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 
2021-2025. Căn cứ kết quả thực hiện phong trào Cựu chiến binh và hoạt động 

Hội Cựu chiến binh trên địa bàn, từ thực tiễn hưởng ứng các phong trào thi đua, 
các cuộc vận động của tổ chức Hội các cấp thời gian qua, Thường trực Hội CCB 

tỉnh hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người 
nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tổ chức Hội CCB các cấp tỉnh Lào 
Cai, giai đoạn 2021-2025, như sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG 
 1. Tổ chức Hội CCB các cấp, bao gồm: tỉnh, huyện, xã, chi hội; 

 2. Doanh nghiệp, Hợp tác xã, trang trại, gia trại do hội viên, Cựu chiến 
binh làm chủ; hộ gia đình hội viên, hội viên; cán bộ, công chức, người lao động 

công tác trong các tổ chức Hội Cựu chiến binh; 
 3. Các ban thuộc cơ quan Hội CCB tỉnh. 

 II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
 1. Huân chương Lao động hạng Ba; 

 2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
 3. Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 

 4. Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai; 
 5. Giấy khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp huyện. 
 III. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG (Thực hiện theo tiêu chuẩn quy 

định tại Hướng dẫn số 17/HD-CCB, ngày 26/10/2022 của Trung ương Hội) 
 IV. KHEN THƯỞNG VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ 

 1. Khen thưởng hằng năm 
 Hằng năm, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả hưởng 

ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và quy định về đối tượng, tiêu 
chuẩn gắn với kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và phong trào thi đua 

trung tâm “Cựu chiến binh gương mẫu”, Thường trực Hội CCB tỉnh sẽ phân bổ 
chỉ tiêu khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc tổ 

chức Hội các cấp xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền. 
 2. Khen thưởng tổng kết phong trào năm 2025 

 Năm 2025 là năm tổng kết phong trào thi đua. Căn cứ số lượng, chỉ tiêu 
được Trung ương Hội phân bổ, Thường trực Hội CCB tỉnh sẽ xét, đề nghị khen 



2 

 
thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Cụ thể như 

sau: 
 2.1. Huân chương Lao động hạng Ba: Thực hiện theo hướng dẫn của Cụm 

thi đua số 2 (Mỗi Cụm thi đua được lựa chọn 01 tập thể có thành tích đặc biệt 
xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị tặng thưởng). 

 2.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
 Thường trực Hội CCB tỉnh sẽ lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có 
thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác giảm nghèo đề nghị tặng 

thưởng. 
 2.3. Bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

 Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ, Thường trực Hội CCB tỉnh sẽ xét 02 tập 
thể hoặc 02 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác 

giảm nghèo để đề nghị khen thưởng. 
 2.4. Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai 

 Mỗi Hội CCB huyện, thị xã, thành phố xét, đề nghị Hội CCB tỉnh khen 
thưởng 02 tập thể hoặc 02 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực 

hiện công tác giảm nghèo để đề nghị khen thưởng; đối với Hội CCB Khối Cơ 
quan-Doanh nghiệp tỉnh, Hội CCB Công ty Apatít Việt Nam lựa chọn 01 tập thể 

hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác giảm 
nghèo để đề nghị khen thưởng (nếu có). 
 3. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng 

 3.1. Thủ tục khen thưởng 
 Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương Hội và số 

lượng chỉ tiêu khen thưởng nêu trên, Thường trực Hội CCB các huyện, thị xã, 
thành phố và khối 487 xét và đề nghị khen thưởng theo đúng thẩm quyền. Cơ 

quan thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội CCB tỉnh (Ban Phong 
trào-Văn phòng) là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và thẩm định trình khen thưởng. 

 3.2. Hồ sơ khen thưởng 
 - Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chủ tịch tổ chức Hội cấp trình khen 

thưởng (kèm theo tóm tắt thành tích của tổ chức Hội, doanh nghiệp, hộ gia đình, 
cá nhân hội đề nghị khen thưởng); 

 - Biên bản họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của cấp trình; 
 - Báo cáo thành tích của tổ chức Hội, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân 

hội viên; 
 - Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp Ngân sách 

Nhà nước, thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đảm bảo môi 
trường, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm (Theo mẫu đính kèm Hướng dẫn 

17/HD-CCB của Trung ương Hội); 
 - Báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian lập thành tích đối với doanh 

nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán và Luật Kiểm troán độc lập. 
Đối với doanh không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán trong báo cáo 

thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng phải kiểm toán. 
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 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đối với các ban cơ quan Hội CCB tỉnh 
 1.1. Ban Phong trào-Văn phòng theo dõi, chỉ đạo phong trào thi đua “Vì 

người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 gắn với kết 
quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 

2021-2025 và phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế 
giỏi” giai đoạn 2021-2026; tổng hợp, đánh giá kết quả, đề xuất khen thưởng theo 
quy định. 

 1.2. Chuyên viên phụ trách phong trào phát triển kinh tế của Hội, chịu 
trách nhiệm chính tham mưu cho Thường trực Hội theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, 

tổng hợp kết quả phong trào; phối hợp đề xuất khen thưởng; 
 1.3. Ban Biên tập Cổng thông tin của Hội đẩy mạnh viết tin, bài, hình ảnh 

tuyên truyền về kết quả thực hiện phong trào thi đua của tổ chức Hội các cấp, 
các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doang nghiệp và cán bộ, hội viên; 

 1.4. Các ban, các bộ phận, cán bộ, công chức cơ quan Hội CCB tỉnh theo 
chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện. 

 2. Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố, thị xã và khối 487 
 Triển khai, hướng dẫn khen thưởng đối với tổ chức Hội, hội viên thuộc 

phạm vị quản lý; tổ chức thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng và đề nghị 
khen thưởng đối với tập thể, hội gia đình hội viên, hội viên CCB và cán bộ, công 
chức làm việc trong tổ chức Hội theo thẩm quyền. 

 3. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp 
 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn quy trình, thủ 

tục hồ sơ, tham mưu với cấp có thẩm quyền xét, quyết định, đề nghị khen 
thưởng theo quy định. 

 
 Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua 

“Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Đề nghị 
các đơn vị nghiên cứu, quán triệt kỹ Hướng dẫn số 17/HD-CCB, ngày 

26/10/2022 của Trung ương Hội CCB Việt Nam (Đã chuyển qua nhóm Zalo 
CÔNG TÁC HỘI) và Hướng dẫn này để triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Cơ quan Thường trực Hội 
đồng Thi đua, khen thưởng Hội CCB tỉnh (Qua Ban Phòng trào-Văn phòng). 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TW Hội; 
- TT Hội CCB tỉnh; 
- Hội CCB trực thuộc (11); 
- Các ban cơ quan Hội; 
- Lưu: VT, PTVP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Địch Tập 
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