
BỘ NỘI VỤ 

 

Số:         /BNV- CCHC 
V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích 

trong thực hiện công tác cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020  

  

Kính gửi: 

     - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

     - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 

và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 

- 2030, Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

(viết tắt là Bộ) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(viết tắt là UBND tỉnh) thực hiện một số nội dung về công tác thi đua, khen 

thưởng trong quá trình triển khai Kế hoạch tổng kết như sau: 

1. Các Bộ, UBND tỉnh quan tâm, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, 

nhằm kịp thời động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, 

đóng góp thiết thực trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2011 - 2020:  

- Xem xét, quyết định theo thẩm quyền các hình thức khen thưởng đối với 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải 

cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 theo quy định của pháp luật về thi đua 

khen thưởng.  

- Đánh giá, công nhận thành tích và đề xuất hình thức khen thưởng Bằng 

khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân 

chương Lao động hạng Ba đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011 - 2020.  

2. Đối tượng, tiêu chuẩn xét khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ và khen thưởng cấp nhà nước (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân 

chương Lao động hạng Ba) như sau: 

a) Đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

- Đối tượng khen thưởng:  
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+ Tập thể: Là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Tổng cục, Cục, Vụ  và tương 

đương; các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục; các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc 

Bộ) và thuộc UBND tỉnh (Sở và tương đương; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; 

phòng thuộc Sở; phòng thuộc UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp của tỉnh). 

+ Cá nhân: Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, thực hiện 

cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương.  

- Tiêu chuẩn khen thưởng: 

+ Đối với tập thể:  

Có thành tích xuất sắc, dẫn đầu các đơn vị thuộc Bộ hoặc UBND tỉnh trong 

thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, nêu gương 

để các cơ quan, đơn vị học tập.  

Đối với các Bộ, UBND tỉnh thuộc đối tượng được Bộ Nội vụ đánh giá, xác 

định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm: Chỉ xét đối với các đơn vị có giá trị 

Chỉ số cải cách hành chính trung bình từ năm 2012 đến năm 2019 đạt từ 77,5% 

trở lên. 

+ Đối với cá nhân:  

Có thành tích xuất sắc, có sáng kiến thiết thực được công nhận và áp dụng 

trong thực tế tại cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, nêu gương để cán bộ, công chức, 

viên chức học tập.  

- Số lượng khen thưởng:  

+ Mỗi Bộ, UBND tỉnh thuộc đối tượng khen thưởng đề xuất không quá 01 

tập thể và 01 cá nhân.  

+ Trên cơ sở đề nghị của các Bộ, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ sẽ xem xét, lựa 

chọn không quá 20 tập thể và không quá 40 cá nhân tiêu biểu trong cả nước để 

khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.  

 b) Đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Đối tượng khen thưởng:  

+ Tập thể: Là các Bộ, UBND tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, 

UBND tỉnh. 

+ Cá nhân: Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, thực hiện 

cải cách hành chính của các Bộ và UBND tỉnh.  
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- Tiêu chuẩn khen thưởng: 

+ Đối với tập thể:  

Có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu các Bộ, UBND tỉnh hoặc có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, UBND tỉnh 

trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, nêu 

gương để các cơ quan, đơn vị học tập.  

Đối với các Bộ, UBND tỉnh thuộc đối tượng được Bộ Nội vụ đánh giá, 

xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm: Chỉ xét đối với các đơn vị có 

giá trị Chỉ số cải cách hành chính trung bình từ năm 2012 đến năm 2019 đạt từ 

80% trở lên. 

 + Đối với cá nhân:  

Có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất, có sáng kiến được công nhận và áp 

dụng rộng rãi trong thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương, 

nêu gương để cán bộ, công chức, viên chức học tập. 

Trong trường hợp cá nhân đề nghị xét khen thưởng tại các Bộ, UBND tỉnh 

thuộc đối tượng được Bộ Nội vụ đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính 

hàng năm: Chỉ xét đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 

cá nhân thuộc các Bộ, UBND tỉnh có giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính 

từ năm 2012 đến năm 2019 đạt từ 77,5% trở lên. 

- Số lượng khen thưởng:  

+ Mỗi Bộ, UBND tỉnh thuộc đối tượng khen thưởng đề xuất không quá 01 

tập thể và 01 cá nhân.  

+ Trên cơ sở đề nghị của các Bộ, UBND các tỉnh, Bộ Nội vụ sẽ đề nghị 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 

khoảng 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 

c) Đối với Huân chương Lao động hạng Ba 

- Đối tượng khen thưởng: Là các Bộ, UBND tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ, UBND tỉnh. 

- Tiêu chuẩn khen thưởng: 

+ Tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất, luôn dẫn đầu các Bộ, UBND 

tỉnh, hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc luôn dẫn đầu các cơ quan đơn vị thuộc 
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Bộ, UBND tỉnh trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011 - 2020, nêu gương để các cơ quan, đơn vị học tập. Đã được Thủ tướng Chính 

phủ tặng Bằng khen trong giai đoạn 2011 - 2015 và trong 05 năm tiếp theo liên 

tục đạt kết quả cao trong thực hiện cải cách hành chính.  

+ Đối với các Bộ, UBND các tỉnh thuộc đối tượng được Bộ Nội vụ đánh 

giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm: Từ năm 2012 đến năm 2019 

phải có ít nhất 03 năm nằm trong tốp 3 đơn vị dẫn đầu Bảng xếp hạng Chỉ số cải 

cách hành chính cấp bộ hoặc cấp tỉnh. 

- Số lượng khen thưởng:  

Trên cơ sở đề nghị của các Bộ, UBND các tỉnh, Bộ Nội vụ sẽ đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 

Ba cho từ 3 đến 5 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 

 3. Quy trình, thủ tục khen thưởng 

 - Việc khen thưởng tập thể, cá nhân phải được tiến hành bình xét từ cơ sở, 

bảo đảm khách quan, công bằng, đúng đối tượng. Tập thể, cá nhân thực sự xuất 

sắc tiêu biểu mới đề nghị khen thưởng cấp nhà nước. Mỗi tập thể, cá nhân chỉ 

được đề nghị một hình thức khen thưởng theo Hướng dẫn này. 

 - Các Bộ, UBND tỉnh đối chiếu với tiêu chuẩn để xem xét, lập hồ sơ đề 

nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định.  

 4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nội vụ và khen 

thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba: 

 a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

 + Tờ trình đề nghị khen thưởng của các Bộ, UBND tỉnh.  

+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ và cấp tỉnh. 

 + Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận 

của Thủ trưởng đơn vị cấp trình ký (Theo mẫu số 01; 02 quy định tại Nghị định 

số 91/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).  

 + Trường hợp cá nhân, tập thể được khen thưởng do có sáng kiến về cải 

cách hành chính phải có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

 - Số lượng hồ sơ: 
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 + Đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: 01 bộ. 

 + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 bộ.  

+ Đối với Huân chương Lao động hạng Ba: 04 bộ. 

 b) Thời gian gửi hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về: Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (Số 

8, Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội). Thời hạn gửi trước 

ngày 30/7/2020, Bộ Nội vụ sẽ không xem xét các hồ sơ gửi sau thời hạn trên. 

5. Kinh phí khen thưởng 

 Kinh phí khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ lấy từ kinh phí 

cải cách hành chính năm 2020 đã được cấp cho Bộ Nội vụ. Kinh phí khen thưởng 

theo thẩm quyền của các Bộ, UBND tỉnh và khen thưởng cấp nhà nước thực hiện 

theo quy định của pháp luật.  

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng 

trong quá trình triển khai Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ với Vụ 

Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chuyên viên chính, 

SĐT 0912.416.807; Email: nguyenthingocanh@moha.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; 

- Thứ trưởng Trần Thị Hà; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, TP; 

- Lưu VT, CCHC. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

     

  

 

 

 

Lê Vĩnh Tân 
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