TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM
Quảng Trị, ngày lo tháng 4 năm 2019
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Số |CT- CV/BTGTU
v/v giới thiệu tập thế, cá nhân để nghị
kherrthtrởng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
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Kịnh gửi: Thưòng trưc các huyên, thi, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc

........... ................ CănỊ cứ Ke hoạch số 122 - KH/TU, ngày 9/4/2019 của Ban Thường vụ
tố chức Hội nghị sơ kết
kểt và biểu
biêu dương điển
điên hình tiên tiến
tiên 3 năm thực
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hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo
0
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí M inh”', Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị
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Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc giới thiệu các tập thể, cá
' nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại địa phương, đơn vị
gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh
khen thưởng tại Hội nghị sơ kết.
1. Tiêu chuẩn khen thưởng
Thực hiện theo Hướng dẫn số 688/HD-UBND, ngày 1/3/2018 của UBND
tỉnh về Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các
tập thế, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
1.1. Đối với tập thể: Tập thể được biểu dương, khen thưởng đạt các tiêu
chuẩn sau đây:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại
địa phương, cơ quan, đơn vị. Có nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong
thực hiện và thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân;
- Tạo được chuyển biến rõ nét, hiệu quả noi trôi trong thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, trong tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chât, đạo đức,
lối sống thông qua việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”, có nhiều điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW;
- Tập thể xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của ngành,
cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động hàng năm của tập
thể về học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; 100% cán
bộ, đảng viên đăng ký và thực hiện tốt bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu
thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng;
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- Neu là tố chức Đảng, phải đạt danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch
vững mạnh, chính quyền, đoàn thể phải đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện, được
cấp trên trực tiếp xem xét, giới thiệu và được Hội đồng thi đua khen thưởng các
cấp nhất trí.
1.2. Đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là
người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, được bình chọn từ cơ sở hoặc
được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và đạt các tiêu
chuẩn sau đây:
- Có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn
luyện, phấn đấu, gương mẫu, đi đầu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” tại địa phương, đơn vị;
- Có hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu
dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, có nhiều
sáng kiến, giải pháp có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực... đóng góp vào sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương,
đơn vị;
- Cán bộ, đảng viên phải có bản đăng ký phấn đấu làm theo háng năm về
việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
đề ra các mục tiêu, nội dung cụ thế, thiết thực, dễ thực hiện, được cấp ủy đảng, thủ
trưởng cơ quan, đơn vị công nhận;
- Neu là đảng viên, phải có ít nhất 2 năm liên tục được công nhận là đảng
viên đủ tư cách, hoàn thành tổt nhiệm vụ; cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức
thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội phải được công nhận hoàn
thành tôt nhiệm vụ được giao.
2. Hồ SO’ thủ tục
- Các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc gửi danh sách khen thưởng
về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng họp, thẩm định thống nhất với Ban Thi đua khen
thưởng tỉnh trước khi trình ƯBND tỉnh khen thưởng.
- Hồ sơ gồm:
+ Tờ trình, danh sách, trích biên bản họp xét đề nghị tặng Bằng khen;
+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân;
+ Bản tóm tắt những thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân.
3. Số ỉuọng:
- Các đảng bộ: Đông Hà, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Triệu Phong: Chọn 2 tập
the và 2 cá nhân (16 điển hình tiên tiến).
- Các đảng bộ: Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông, Khối cơ quan
tỉnh: Chọn 1 tập thể và 3 cá nhân ( 20 điển hình tiên tiến).
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- Các đảng bộ: cồ n cỏ , Thị xã Quảng Trị, Khối Doanh nghiệp tỉnh,
Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công ty Cao su, mỗi đảng bộ chọn
1 tập thể và 1 cá nhân (14 điển hình tiên tiến).
Tổng cộng: 50 điển hình tiên tiến, trong đó 20 tập thể và 30 cá nhân.
Lưu ý: Không để nghị khen thưởng các tập thê, cá nhân đã được khen
trong Le Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thì. đua ái
quốc, năm 2018.
Thời gian gửi hồ sơ khen thưởng: Trước ngày 20/4/2019.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban TĐKT tỉnh (phố! hợp)
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ,
Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu VT, Phòng LLCT -LSĐ.
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