
QUY CHẾ LÀM VIỆC 

CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 81-QĐ/BDVTW ngày 28 tháng 8 năm 2015 

của Ban Dân vận Trung ương) 

 

Điều 1. Chức năng của Hội đồng 

Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng Ban Dân vận Trung ƣơng (gọi gắt là 

Hội đồng) thực hiện chức năng tham mƣu, tƣ vấn giúp Trƣởng Ban Dân vận 

Trung ƣơng về công tác thi đua, khen thƣởng của toàn ngành Dân vận nói chung 

và của cơ quan Ban Dân vận Trung ƣơng nói riêng. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

1. Tham mƣu cho Trƣởng Ban Dân vận Trung ƣơng: Phát động các phong 

trào thi đua theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát, đối với các phong trào thi đua 

và thực hiện các chủ trƣơng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về 

thi đua, khen thƣởng và Quy chế thi đua, khen thƣởng của Ban Dân vận Trung 

ƣơng; Quyết định tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thƣởng theo 

thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thƣởng. 

2. Hƣớng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban dân vận các tỉnh 

ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ƣơng và hệ thống chính trị thực hiện 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

3. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thƣởng; 

tham mƣu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng, trên cơ sở đó kiến 

nghị, đề xuất về các chủ trƣơng, biện pháp thực hiện công tác thi đua, khen 

thƣởng từng năm và từng giai đoạn. 

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc Trƣởng Ban Dân vận Trung ƣơng về chỉ đạo, tổ 

chức, điều hành hoạt động của Hội đồng. 

2. Chủ trì, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội đồng theo đúng Luật Thi 

đua – Khen thƣởng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hƣớng dẫn của Đảng và 

Nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng. 

3. Triển khai công tác thi đua, khen thƣởng của ngành Dân vận và cơ 

quan Ban Dân vận Trung ƣơng. 

4. Phân công nhiệm vụ các phó chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội 

đồng. 

5. Quyết định triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng 

1. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc chung của Hội đồng; 

triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng khi đƣợc Chủ tịch Hội đồng ủy 

quyền. 



2. Chỉ đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ xét duyệt, ký các văn bản về thi đua, 

khen thƣởng và hiệp y khen thƣởng khi đƣợc Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. 

3. Tham mƣu cho Chủ tịch Hội đồng tổ chức các phong trào thi đua yêu 

nƣớc của ngành Dân vận và cơ quan Ban Dân vận Trung ƣơng; hƣớng dẫn, kiểm 

tra và đôn đốc thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, giải 

quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến 

công tác thi đua, khen thƣởng theo các chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nƣớc về công tác thi đua, khen thƣởng. 

4. Nhiệm vụ cụ thể của từng đồng chí phó chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch 

Hội đồng phân công. 

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của các ủy viên Hội đồng 

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch và các phó chủ tịch Hội đồng phân 

công. 

2. Đồng chí ủy viên công tác ở tổ chức, vụ, đơn vị nào, có trách nhiệm 

phối hợp với lãnh đạo cùng cấp chỉ đạo, hƣớng dẫn về công tác thi đua, khen 

thƣởng ở tổ chức, vụ, đơn vị đó. 

3. Đƣợc cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin về công tác thi đua, khen 

thƣởng. 

4. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, giữ 

nghiêm kỷ luật phát ngôn, quản lý tài liệu các cuộc họp và các nội dung lấy ý 

kiến về thi đua, khen thƣởng. Trƣờng hợp không dự họp đƣợc, thì báo cáo Chủ 

tịch Hội đồng cho phép cử 01 đồng chí lãnh đạo ở tổ chức, vụ, đơn vị mình dự 

họp, đƣợc biểu quyết khi đã xin ý kiến của ngƣời ủy quyền, sau đó báo cáo lại 

nội dung, kết quả với ngƣời ủy quyền. 

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy viên Thường trực, thư ký Hội đồng 

1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. Chuẩn 

bị nội dung, tài liệu các cuộc họp Hội đồng, ghi chép đầy đủ, chính xác, trung 

thực các ý kiến phát biểu trong các cuộc họp của Hội đồng và ý kiến kết luận 

của Chủ tọa phiên họp Hội đồng. 

2. Tham mƣu cho Vụ Tổ chức – Cán bộ trƣớc khi trình Hội đồng Thi đua 

– Khen thƣởng và lãnh đạo Ban các nội dung sau: 

2.1. Tham mƣu cho Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng tổ chức công tác thi 

đua, khen thƣởng trong ngành Dân vận và cơ quan Ban Dân vận Trung ƣơng 

theo Luật Thi đua – Khen thƣởng và các văn bản chỉ đạo, quy định của Đảng và 

Nhà nƣớc về công tác thi đua, khen thƣởng. 

2.2. Thẩm định hồ sơ, đề xuất khen thƣởng đối với danh hiệu thi đua, 

khen thƣởng theo quy định hiện hành. 

2.3. Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen 

thƣởng. Tham mƣu cho Hội đồng theo dõi, hƣớng dẫn, kiểm tra công tác thi đua, 



khen thƣởng ở các tổ chức, các vụ, đơn vị thuộc Ban và Phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” trong hệ thống chính trị. 

2.4. Phối hợp với bộ phận tài vụ của cơ quan, tham mƣu kinh phí phục vụ 

cho tổ chức thi đua, khen thƣởng và hoạt động của Hội đồng theo quy định hiện 

hành. 

Điều 7. Chế độ làm việc của Hội đồng 

1. Hội đồng họp định kỳ mỗi năm ít nhất 01 lần để tổng kết, đánh giá 

công tác thi đua, xét khen thƣởng; bình xét thi đua, khen thƣởng và triển khai 

công tác thi đua, khen thƣởng năm tiếp theo. Ngoài ra, tùy theo nhiệm vụ, Chủ 

tịch Hội đồng triệu tập họp hoặc xin ý kiến thành viên Hội đồng bằng văn bản. 

2. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số bằng các 

hình thức: bỏ phiếu kín, biểu quyết giơ tay hoặc gửi phiếu lấy ý kiến. Phiên họp, 

kết luận, kiến nghị của Hội đồng chỉ có giá trị khi ít nhất có 2/3 thành viên Hội 

đồng dự họp hoặc phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng đồng ý. Khi 

biểu quyết về thi đua, khen thƣởng phải có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng đồng 

ý thì mới trình Trƣởng Ban Dân vận Trung ƣơng xét, quyết định khen thƣởng 

hoặc đề nghị cấp thẩm quyền khen thƣởng. 

3. Nội dung họp đƣợc thông báo trƣớc ít nhất 03 ngày cho các thành viên 

Hội đồng (trừ trƣờng hợp họp đột xuất). 

4. Trƣờng hợp khen thƣởng theo thủ tục đơn giản theo quy định của Luật 

Thi đua – Khen thƣởng hoặc trƣờng hợp đặc biệt cần phải quyết định khen 

thƣởng đột xuất, nhƣng không tổ chức họp Hội đồng đƣợc, thì Thƣờng trực Hội 

đồng xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng để thực hiện, sau đó thông báo 

đến các thành viên của Hội đồng. 

5. Kết quả xét khen thƣởng của Hội đồng phải tổng hợp để báo cáo 

Trƣởng Ban trong vòng 03 đến 05 ngày làm việc sau khi họp. 

6. Việc thực hiện khen thƣởng chính sách, khen thƣởng quá trình cống 

hiến, do Chủ tịch Hội đồng xem xét trình Trƣởng Ban ký trình cấp có thẩm 

quyền theo quy định. 

7. Đối với danh hiệu thi đua, khen thƣởng: Anh hùng Lao động, giải 

thƣởng Hồ Chí Minh, giải thƣởng Nhà nƣớc, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến 

sỹ thi đua cấp Ban, phải đƣợc từ 90% trở lên thành viên Hội đồng đồng ý (thành 

viên nào vắng mặt thì gửi phiếu xin ý kiến). 

8. Các thành viên Hội đồng và Bộ phận thƣờng trực giúp việc Hội đồng 

đƣợc hƣởng các chế độ bồi dƣỡng hội họp, nghiên cứu, xử lý hồ sơ, tài liệu về 

thi đua, khen thƣởng theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nƣớc. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Các tổ chức, các vụ, đơn vị thuộc Ban có liên quan và các ủy viên Hội 

đồng có nhiệm vụ thực hiện nghiêm Quy chế này. 



2. Vụ Tổ chức – Cán bộ có trách nhiệm hƣớng đẫn, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế khi cần 

thiết. 

 

                                                 HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƢỞNG 

                                                         BAN DÂN VẬN TRUNG ƢƠNG 

 


