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Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2019

HƯỚNG DẪN
tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng
-----

Thực hiện Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành
Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ Đảng"; Hướng dẫn số 01-HD/TW,
ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành
Điều lệ Đảng"; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ
chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác
đảng viên", Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng
Trung ương Đảng về việc "Hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng";
Công văn số 643-CV/VPTW/nb ngày 30/8/2016 v/v điều chỉnh Hướng dẫn
số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015; Công văn số 919-CV/VPTW/nb ngày
21/11/2016 về mức chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu 45 năm, 85 năm và 90
năm tuổi Đảng của Văn phòng Trung ương Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
hướng dẫn công tác tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng như sau:
I. Tặng Huy hiệu Đảng
1. Tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng
Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách
đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm,
70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng
Huy hiệu Đảng.
Lấy các mốc ngày 03/02, 19/5, 02/9, 07/11 để tính tuổi đảng của đảng
viên cho từng đợt trong năm.
Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ
hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật
cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm
sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.
Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm,
nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá một năm so với thời gian quy
định.
2. Quy trình và thẩm quyền xét tặng Huy hiệu Đảng
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2.1. Đảng viên
Đảng viên có đủ 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi
đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ xét tặng Huy hiệu Đảng.
2.2. Chi bộ
Rà soát, xem xét nếu đảng viên có đủ tiêu chuẩn thì biểu quyết đề nghị
cấp ủy cấp trên xem xét tặng Huy hiệu Đảng.
2.3. Đảng ủy cơ sở (chi bộ cơ sở)
- Xét đề nghị của chi bộ, đối chiếu thông tin của từng đảng viên với hồ
sơ đảng viên như: ngày tháng năm sinh, ngày phát hành quyết định kết nạp,
ngày vào đảng, ngày chính thức, quê quán, số thẻ đảng viên, quá trình sinh
hoạt và công tác (chú ý trừ thời gian gián đoạn không sinh hoạt Đảng), ngày
kết nạp lại (nếu có), hình thức kỷ luật (nếu có)….
- Kiểm tra việc lưu giữ thẻ đảng viên và đối chiếu các thông tin trong
thẻ có khớp với lý lịch gốc của đảng viên hay không? Nếu mất, hỏng, lệch
thông tin so với lý lịch thì phải làm lại thẻ trước khi đề nghị tặng Huy hiệu
Đảng (nếu đảng viên bệnh nặng, đề nghị tặng trước có thể xem xét) nếu tự ý
hủy thẻ phải xử lý theo quy định.
- Tổng hợp danh sách tặng Huy hiệu Đảng của các chi bộ, đối chiếu với
danh sách đủ điều kiện tặng Huy hiệu Đảng của ban tổ chức cấp ủy cấp trên
gửi để bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng.
- Sau khi rà soát, đối chiếu cấp ủy cơ sở họp, xem xét, biểu quyết, làm
văn bản (kèm theo danh sách) gửi cấp trên cơ sở (theo mẫu).
2.4. Huyện ủy và tương đương
2.4.1. Ban tổ chức cấp ủy
- Trước đợt tặng Huy hiệu Đảng, ban tổ chức cấp ủy truy xuất danh
sách đủ điều kiện tặng Huy hiệu Đảng từ phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên
gửi về cho từng cơ sở.
- Nhận danh sách và tờ trình đề nghị tặng Huy hiệu Đảng của cấp cơ sở
tiến hành thẩm định, điều chỉnh các nội dung chưa thống nhất trong cơ sở dữ
liệu đảng viên so với hồ sơ đảng viên.
- Trình ban thường vụ cấp ủy xem xét.
2.4.2. Ban thường vụ cấp trên cơ sở
Xét, biểu quyết bằng phiếu, lập danh sách và văn bản đề nghị Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.
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2.5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Tổng hợp danh sách đề nghị của ban thường vụ các huyện, thành, thị
ủy và đảng ủy trực thuộc; rà soát, đối chiếu, thẩm định các trường hợp chưa
rõ. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.
- Cấp số Huy hiệu Đảng, số quyết định cá nhân và tập thể vào phần
mềm Quản lý dữ liệu đảng viên. In quyết định cá nhân, tập thể và giấy chứng
nhận, giao Huy hiệu Đảng cùng quyết định và giấy chứng nhận tặng, truy
tặng, cấp lại Huy hiệu Đảng, tiền thưởng, cho cấp ủy cấp trên cơ sở để kịp
thời tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng theo từng đợt trong năm.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp dưới thực hiện quy
định về tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.
- Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới thu hồi và gửi lên.
- Quản lý danh sách tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ.
- Hằng năm, tổng hợp kết quả công tác xét tặng, truy tặng Huy hiệu
Đảng, rút kinh nghiệm, gắn với tổng kết năm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban
Tổ chức Trung ương).
2.6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Quyết định tặng Huy hiệu Đảng trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Ban
Tổ chức Tỉnh ủy.
- Phân công người ký quyết định tặng Huy hiệu Đảng:
+ Quyết định chung: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ký.
+ Quyết định cá nhân:
(1) Quyết định tặng Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng: Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ký.
(2) Quyết định tặng Huy hiệu 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng: Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy ký.
(3) Quyết định tặng Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên: Bí thư Tỉnh
ủy ký.
Khi cần thiết các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực có thể thực
hiện ủy quyền ký theo quy định.
II. Truy tặng, tặng trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng
1. Tiêu chuẩn, đối tượng được truy tặng Huy hiệu Đảng
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- Đảng viên đã từ trần nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ 30
năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80
năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký
quyết định kết nạp (tính theo tháng) thì được xét truy tặng Huy hiệu Đảng.
- Không đặt vấn đề truy tặng Huy hiệu Đảng đối với những đảng viên
đã nhận Huy hiệu Đảng có số năm tuổi đảng cao hơn hoặc truy lĩnh bổ sung
giá trị tặng phẩm chưa nhận đủ theo mức quy định.
Ví dụ: Đảng viên đã từ trần khi còn sống có từ 45 đến dưới 50 năm tuổi
Đảng thì được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (không truy tặng Huy
hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng); có từ 50 đến dưới 55 năm tuổi Đảng thì được
truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng (không truy tặng Huy hiệu 30, 40, 45
năm tuổi Đảng).
2. Đối tượng không được truy tặng Huy hiệu Đảng
Không xem xét, đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng cho những trường
hợp sau:
- Những trường hợp đã ra khỏi Đảng trước khi từ trần (bằng các hình
thức: khai trừ, xoá tên hoặc cho ra khỏi Đảng).
- Trước khi từ trần, đảng viên đã bỏ sinh hoạt đảng từ 3 tháng trở lên
mà không có lý do chính đáng.
- Trước khi từ trần, đảng viên đã cắt chuyển sinh hoạt đảng chính thức
ở nơi đi nhưng sau 3 tháng không nạp hồ sơ ở nơi đến mà không có lý do
chính đáng.
3. Thẩm quyền, trách nhiệm trong việc truy tặng, tặng trước thời
hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng
3.1. Đơn vị làm hồ sơ đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng
- Trước khi từ trần, đảng viên thuộc đảng số của tổ chức cơ sở đảng nào
thì tổ chức cơ sở đảng đó làm thủ tục đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng.
- Trường hợp đảng viên đã cắt chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở nơi
đi nhưng chưa kịp nạp hồ sơ ở nơi đến (trong vòng 3 tháng) mà đã từ trần thì
tổ chức cơ sở đảng ở nơi đi chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị truy tặng Huy
hiệu Đảng.
- Đảng viên sinh hoạt chính thức ở tổ chức cơ sở đảng nào thì tổ chức
cơ sở đảng đó làm thủ tục đề nghị tặng trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng.
3.2. Trách nhiệm của gia đình, đảng viên
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- Truy tặng Huy hiệu Đảng: Người thân trong gia đình (chồng hoặc vợ,
con, anh, em…) hoặc người đại diện hợp pháp khác của đảng viên điền vào
tờ khai (theo mẫu); cung cấp các tài liệu, giấy tờ (bản gốc) có ghi ngày tháng
năm kết nạp vào Đảng, ngày tháng năm được công nhận đảng viên chính
thức, thẻ đảng viên; thời gian tham gia sinh hoạt đảng của đảng viên như: Lý
lịch đảng viên, phiếu đảng viên, lý lịch cán bộ, công chức (nếu có)… cho cấp
ủy nơi đảng viên khi còn sống sinh hoạt đảng; gửi chi bộ xét, đề nghị các cấp
có thẩm quyền xem xét truy tặng Huy hiệu Đảng.
- Tặng trước Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị bệnh nặng: Đảng viên
hoặc người thân làm đơn đề nghị tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn.
- Cấp lại Huy hiệu Đảng: Đảng viên làm bản tường trình nói rõ lý do
cấp lại Huy hiệu Đảng (đối với đảng viên đã từ trần thì người thân trong gia
đình hoặc người đại diện hợp pháp khác làm đơn) đề nghị chi bộ xem xét.
3.3. Chi ủy, chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở)
- Truy tặng: Chi ủy tiếp nhận tờ khai, các giấy tờ liên quan do người
thân hoặc người đại diện hợp pháp khác của đảng viên gửi đến; kiểm tra, đối
khớp với danh sách đảng viên của chi bộ qua các thời kỳ và viết phiếu giao
nhận hồ sơ (bản gốc) nếu khớp với nhau, thì lập danh sách báo cáo chi bộ.
- Tặng trước thời hạn: Chi bộ tiếp nhận đơn đề nghị tặng trước thời hạn
Huy hiệu Đảng.
- Cấp lại Huy hiệu Đảng: Xem xét lý do cấp lại Huy hiệu Đảng, nếu có
lý do chính đáng thì lập danh sách đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp.
- Chi bộ họp xét từng người, những người được chi bộ biểu quyết đồng
ý đạt tỷ lệ trên 50% số đảng viên chính thức (biểu quyết bằng phiếu hoặc
bằng thẻ đảng viên do chi bộ quyết định) thì làm văn bản báo cáo cấp ủy cấp
trên trực tiếp xem xét truy tặng, tặng trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng
cho đảng viên.
- Gửi hồ sơ lên cấp ủy cấp trên trực tiếp, hồ sơ gồm:
+ Trích biên bản họp chi bộ xét đề nghị truy tặng, tặng trước thời hạn,
cấp lại Huy hiệu Đảng (theo mẫu - ghi rõ kết quả biểu quyết cho từng người).
+ Danh sách đảng viên được đề nghị truy tặng, tặng trước thời hạn, cấp
lại Huy hiệu Đảng của chi bộ.
+ Tờ khai của gia đình hoặc người đại diện hợp pháp kèm theo các giấy
tờ có liên quan.
3.4. Cấp ủy cơ sở
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- Rà soát, đối chiếu danh sách đảng viên đã từ trần tại đảng bộ, chi bộ
mình để phát hiện những trường hợp đủ điều kiện truy tặng và thông báo cho
gia đình đảng viên biết.
- Chỉ đạo chi ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy thực hiện việc kiểm tra, đối
khớp giữa tờ khai với các giấy tờ gốc và danh sách đảng viên của chi bộ qua
các thời kỳ để tiến hành các thủ tục đề nghị cho những trường hợp đủ điều
kiện.
- Đối chiếu, kiểm tra thông tin đề nghị tặng trước thời hạn, cấp lại Huy
hiệu Đảng của đảng viên với lý lịch đảng viên.
- Kiểm tra, rà soát đối khớp với hồ sơ lý lịch đảng viên, danh sách đảng
viên và các giấy tờ liên quan đang lưu giữ, biểu quyết bằng phiếu kín, những
người đủ tiêu chuẩn, được trên 50% số cấp ủy viên đồng ý thì lập hồ sơ đề
nghị gửi lên ban thường vụ huyện ủy và tương đương (lập 2 bộ - 1 bộ lưu, 1
bộ gửi). Hồ sơ gồm:
(1) Trích biên bản họp cấp ủy xét đề nghị truy tặng, tặng trước thời hạn,
cấp lại Huy hiệu Đảng (theo mẫu - ghi rõ kết quả biểu quyết).
(2) Trích biên bản họp chi bộ xét đề nghị truy tặng, tặng trước thời hạn,
cấp lại Huy hiệu Đảng (theo mẫu - ghi rõ kết quả biểu quyết).
(3) Danh sách đảng viên được đề nghị truy tặng, tặng trước thời hạn,
cấp lại Huy hiệu Đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở (theo mẫu).
(4) Tờ khai của gia đình hoặc người đại diện hợp pháp kèm theo các
giấy tờ có liên quan.
3.5. Ban thường vụ huyện ủy và tương đương
- Chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị truy tặng,
tặng trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng kịp thời, chính xác, đúng đối
tượng.
- Chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy thu nhận, thẩm định, rà soát đối khớp giữa
hồ sơ lý lịch đảng viên đang lưu giữ tại huyện ủy và tương đương (theo quy
định), cơ sở dữ liệu đảng viên, với hồ sơ thủ tục đề nghị của cấp ủy cơ sở, lập
danh sách trích ngang báo cáo ban thường vụ cấp ủy những trường hợp đủ
tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn.
- Ban thường vụ huyện ủy và tương đương họp xét, biểu quyết bằng
phiếu, những người đủ tiêu chuẩn, đạt tỷ lệ đồng ý trên 50% so với tổng số
ủy viên ban thường vụ thì lập danh sách đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét
truy tặng, tặng trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng. Trường hợp có ý kiến
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khác nhau thì chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy thẩm tra xác minh làm rõ trước khi
đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Quản lý danh sách tặng, truy tặng, cấp lại Huy hiệu Đảng của đảng bộ.
3.6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Việc thẩm định, xem xét, ký quyết định,… thực hiện như phần tặng
Huy hiệu Đảng.
4. Hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng, truy tặng, tặng
trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng
(1) Tờ trình đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (bao gồm tặng, truy tặng, tặng
trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng).
(2) Tờ khai của đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng; hoặc tờ khai
của người thân hoặc người đại diện hợp pháp trong gia đình đảng viên đề
nghị truy tặng Huy hiệu Đảng.
(3) Trích biên bản họp chi bộ kèm theo danh sách đảng viên được đề
nghị tặng, truy tặng, tặng trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng của chi bộ.
(4) Trích biên bản họp cấp uỷ cơ sở kèm theo danh sách đảng viên
được đề nghị tặng, truy tặng, tặng trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng của
cấp uỷ cơ sở.
(5) Danh sách đề nghị tặng, truy tặng, tặng trước thời hạn, cấp lại Huy
hiệu Đảng (bản giấy và bản mềm) của ban thường vụ huyện ủy và tương
đương.
III. Mức thưởng, tổ chức trao và sử dụng Huy hiệu Đảng
1. Mức thưởng
- Tiền thưởng cho đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng
(thực hiện theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015, Công văn số
919-CV/VPTW/nb ngày 21/11/2016 của Văn phòng Trung ương) được tính
trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (MLTTC) do Chính phủ quy định đang
có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận Huy hiệu Đảng. Cụ
thể như sau:
+ Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 1,5 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 2,0 lần MLTTC.
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+ Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 2,5 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 3,0 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 3,5 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 5,0 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 6,0 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 8,0 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 10,0 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 80 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 15,0 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 85 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 20 lần MLTTC.
+ Huy hiệu 90 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo
mức tiền thưởng bằng 25,0 lần MLTTC.
Đảng viên được tặng Huy hiệu từ 65 năm tuổi Đảng trở lên ngoài tiền
thưởng nêu trên còn được tặng thêm 1.000.000 đồng để mua một bộ quần áo
bằng vải lụa đỏ.
Các mức tiền thưởng trên sau khi nhân hệ số với MLTTC được làm
tròn số lên hàng chục nghìn đồng tiền Việt nam (theo quy định tại Công văn
số 643-CV/VPTW ngày 30/8/2016).
2. Trao tặng Huy hiệu Đảng
- Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày
3-2; 19-5; 2-9 và ngày 7-11 hằng năm và các ngày lễ tại tổ chức cơ sở đảng.
Trường hợp đặc biệt do cấp ủy cơ sở quyết định.
- Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng phải được tổ chức trang trọng và tiết
kiệm; tránh hình thức, phô trương gây tốn kém.
- Sau khi nhận được quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp ủy cơ sở tổ
chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên (việc trao tặng Huy hiệu
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Đảng cho đảng viên đã từ trần được trao cho đại diện gia đình tại buổi lễ
hoặc tổ chức tại gia đình đảng viên).
+ Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng: Đại diện cấp ủy cơ sở nơi đảng
viên sinh hoạt trao tặng.
+ Huy hiệu 50, 55, 60 năm tuổi Đảng: Đại diện cấp ủy cấp trên cơ sở
trao tặng.
+ Huy hiệu 65, 70 năm tuổi Đảng: Mời đại diện Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh (Tỉnh ủy viên phụ trách, theo dõi đơn vị). Trường hợp thật cần thiết
có thể ủy quyền cho thường trực cấp ủy cấp trên cơ sở trao.
+ Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: Mời đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(mời đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách hoặc theo dõi đơn vị) trực
tiếp đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.
+ Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên: Mời đại diện Thường trực Tỉnh
ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.
Tùy điều kiện cho phép, có thể mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy,
ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mức khác.
- Hình thức trang trí tương tự lễ kết nạp đảng viên với tiêu đề ''Lễ trao
tặng Huy hiệu Đảng''.
- Nội dung chương trình buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng gồm: Chào
cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đồng chí đại diện đảng ủy, chi ủy cơ
sở đọc quyết định tặng Huy hiệu Đảng; đại diện cấp ủy trao tặng Huy hiệu
Đảng cho đảng viên, phát biểu ý kiến; đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng
phát biểu ý kiến và ký vào sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở;
chào cờ, bế mạc.
- Thành phần tham dự buổi lễ là toàn bộ đảng viên, nếu đảng bộ cơ sở
có đông đảng viên thì chủ yếu mời các đồng chí đảng viên của chi bộ nơi
đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và các đồng chí (chi ủy) đại diện các chi
bộ khác.
- Tùy điều kiện cho phép, cấp ủy cấp trên cơ sở có thể tổ chức lễ trao
tặng Huy hiệu Đảng chung cho toàn đảng bộ.
- Đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng do già yếu
hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, tổ chức
cơ sở đảng có thể tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình hoặc bệnh viện
nhưng phải bảo đảm chu đáo, trang trọng.
3. Sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng
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- Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của
dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản
thân.
- Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, khi từ trần, gia đình đảng viên
được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.
- Đảng viên để hỏng, mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì
được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.
- Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ
chức Đảng.
IV. Kinh phí đảm bảo
1. Tiền khen thưởng Huy hiệu Đảng, thực hiện theo qui định hiện hành.
2. Vật tư, vật phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng để cấp hàng năm do
Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết định.
3. Các khoản chi phí phục vụ công tác tham mưu khen thưởng cấp phát
Huy hiệu Đảng được quyết toán vào nguồn kinh phí khen thưởng Huy hiệu
Đảng. Ban Tổ chức cấp ủy đề xuất, văn phòng cấp ủy thẩm định, trình
thường trực cấp ủy xem xét quyết định.
V. Tổ chức thực hiện
Trước dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: 3-2; 19-5; 2-9 và 7-11 hằng năm,
các huyện ủy và tương đương chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình đề
nghị tặng, truy tặng, tặng trước thời hạn, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng
viên đủ tiêu chuẩn và lập hồ sơ, thủ tục gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Ngoài mức tiền thưởng, quà tặng như Hướng dẫn này (do tỉnh chi trả từ
nguồn kinh phí Huy hiệu Đảng), cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở, tuỳ
điều kiện có thể tặng thêm quà cho đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng (do
Ban thường vụ huyện ủy và tương đương; đảng ủy, chi ủy cơ sở quyết định).
Tập thể, cá nhân vi phạm các quy định, hướng dẫn về tặng, truy tặng
Huy hiệu Đảng, phải chịu trách nhiệm về các sai phạm và xem xét xử lý theo
quy định của Đảng.
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 24/7/2012 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có hiệu lực từ ngày ký; được phổ biến đến chi bộ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết.
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c),

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
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- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các ban, Ủy ban Kiển tra,
Văn phòng Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

Nguyễn Xuân Sơn

