
UBND TINE sOc TRANG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S TA! CHfNH Dc 1p - Ti' do - Hnh ph tic  

So: 23 79/KH-STC Soc Tràng, ngày 12 th.áng 7 nárn 2017 

KE HOACH 
Triên khai thii'c hin có hiu qua vic biêu du'o'ng khen thu'öng vi to chti'c 

gp mt các tp the, cá nhãn tiêu biêu trong hyc tp vi lam theo tu' 
tu'Ong, tho thi'c, phong cách Ho Clii Mmli 

Thirc hin K hoach so 03-KHITW ngày 25/7/2016 cia Ban BI thu' 
Trung u'o'ng Dãng thrc hin Chi thi, so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cia B 
ChInh tr ye "Day rnnh h9c tp và lam theo tu' tu'ô'ng, d?o  dirc, phong cách 
Ho ChI Minh"; 

Theo Hu'ing dan so 04/HD-SNV ngày 10/7/2017 cia So' Ni v tinh 
Soc Tràng ye các hInh thirc biêu du'o'ng, khen thu'd'ng và to chrc gap mt các 
tp the, cá nhân tieu biêu trong hoc tp và lam theo tu tu'O'ng, dao di,irc, phong 
cách HO Chi Minh, 

S Tài chInh xay dirng K hotch trin khai thirc hin có hiu qua vic 
biêu duung, khen thung và tO chirc gp mt các tp the, ca nhân tiêu biêu 
trong hpc tp và lam theo tu tuO'ng, do thirc, phong each HO ChI Minh nhu 
sau: 

I. MUC TIEU, YEU CAU 

- Dy rnanh  thrc hin ,có hiu qua Chi thj s 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 cña B ChInh trj "Dày manh  h9c tp Va lam theo tu tuO'ng, dao 
dirc, phong cách HO ChI Minh"; biêu du'Gng, khen thu'ng tOn vinh các tap 
the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong hgc tp Va lam theo tu tuO'ng, dto 
düc, phong cách HO ChI Minh. DOng thO'i, to diêu kin cho các tp the, cá 
nhân diên hInh, tiêu biêu trong hpc tp và lam theo tu tu'd'ng, dto dà'c, phong 
cách Ho Chi Minh ti dGn vj du'cic gp mt các tp the, cá nhân diên hInh, tiêu 
bieu 6' các cp gop phân nâng cao chat lu'çrng cOng tác xây dçi'ng, chinh On 
Dáng 6' co' sO'. 

- Vic xét chpn biu du'Gng các tp th, cá nhân din hInh, tiêu biu 
trong hoc tp và lam theo tu' tu&ng, dto dñ'c, phong cách HO ChI Minh phâi 
cOng khai, dan chü, thuc s'r là nhü'ng tam gu'o'ng diên hInh, tiêu bieu. 

II. NOT DUNG KE HOACH 

1. Dôi tu'y'ng 

COng chirc và ngu'O'i lao dng có thành tIch xut sic, din hinh, tiêu 
biu trong h9c tp và lam theo tu' tu&ng, dao  dü'c, phong cách HO ChI Minh 
tai co' quan, do'n v deu du'çic xem xét, bieu du'cing khen thu'O'ng theo quy djnh 
cfia Luât Thi dna, Khen thu'O'ng và các van bàn hu'ó'ng dan thi hành. 



2. Tiêu chuIn 

Tap the và cá nkiân du'ccc dê nghj biu ducTng, khen thithng phài dtt các 
tiêu chuân sau: 

- Dôi vôi tap th: 

+ T chirc trin khai tot vic h9c tp và lam theo tu tung, dao dirc, 
phong each Ho ChI Minh tii dan vj vó'i nhiêu net môi, cách lam sang tao, dat 
hiu qua và thu hiit sr tham gia tIch circ cüa dãng viên, quân chiing. 

+ Tto sr chuyn biên rO net, hiu qua nôi tri trong thrc hin nghip 
vi chuyên môn, nhirn vij chInh tn, cOng tác xã hi thông qua to chiirc hpc tap 
Va lam theo tu tuáng, do drc, phong cách Ho ChI Minh. 

+ Tp th xây dimg duçic chuân mrc dio diirc theo tu tuO'ng, dao dirc, 
phong each Ho ChI Minh và thrc hin chuân rnrc dto drc dt hiu qua thit 
thu'c. 

+ Nêu là tO chirc Dáng, phãi dt danh hiu Chi b, dàng b trong sach 
vüng rntnh. 

- Dôi vôi cá nhân: 

+ Co phâm chat dto dirc trong sang, là tam guang tiêu biêu ye ' chI rén 
luyn, phân dãu, guang mâu di dâu trong h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao 
drc, phong each Ho ChI Minh tti co quan, don vi. 

+ Co hành dông va vic lam ciii th, thiët thirc, hiu qua trong rèn 1uyn, 
tu dung do diirc, thuc hành tiêt kim, chông tham nhüng, lang phi, có nhiêu 
sang kiiên có giá tr, dern li hiu qua thiêt thijc. . .dóng gop vào sir nghip phát 
tniên kinh te - xã hôi, gi vüng an ninh, quôc phOng cüa dja phuang, Co quan, 
don vi. 

+ Nêu là dáng viên, phài có It nhât 02 närn lien tic duGc cong nhn là 
dáng viên dñ tu each hoàn thành tOt nhirn viii. 

3. Vê hInh thui'c biêu dirong, khen thtthng: 

a) HInh thrc biu duong 

- BI thu Dãng üy trirc thuc tinh gui thu khen, biu duong di vi 
nhüng Ca nhân tp the có thành tich xuât sac trong vic hpc tp và lam theo tu 
tuông, dto dirc, phong cách Ho ChI Minh. 

- Biêu duong thông qua các phuang tin thông tin di chiling: Báo chi, 
Dâi phát thanh, truyên hInh. 

- Tharn dr các cuc gp rnt bieu duang, giao luu din hinh tiên tin 
các tp the và cá nhân tieu biêu các cap. 

b) HInh thilic khen thuOng 

- Bng khen cña Chfi tjch Uy ban nhân dan tinh cho nhü'ng tp th và cá 
nhân có thành tIch xut sac du9c biêu duang cap tinh. 



- Bang khen ciia Thii tung ChInh phi cho nhti'ng tp th và cá nhan 
tiêu biêu, xuât sac du'cc tharn di7r hi ngh gp rnt biêu duung cüa cp Trung 
uong. 

- Huân chuong lao dng hang Ba cho nhü'ng tp the vâ Ca nhân tiêu 
biêu, xuât sac nhât trong so các tp the và cá nhân ducyc tharn dir hi nghj gap 
rnt biêu du'ang cüa cap Trung u'o'ng. 

4. V s lu'qng khen thu'öng hang nim, khen thu'ó'ng tng kt 5 
nim; ho so', thu tic trInh khen thu'&ng 

Thijc hin theo Hu&ng dan so 04/HD-SNV ngáy 10/7/2017 cüa S& Ni 
vii tinh Soc Träng ye các hInh thiii'c biêu duong, khen thu'&ng và t chi'rc gp 
mt các tp the, cá nhân tiêu biêu trong h9c tp và lam theo tu' tuó'ng, do dirc, 
phong cách Ho ChI Minh (DInh kern). 

5. Thô'i hn 1p hI so d ngh khen thu'ôiig 

Các tp th vâ cá nhân 1p h so dê nghi,  khen thu'ô'ng gü'i v Van 
phông tru'ó'c ngây 10/3; Co quan tOng hpp ho so' tru'c ngày 15/3 ca nàrn 
tong kêt phong trào. 

III. TO CHTC THJJC HhJN 

1. Ngu'i dü'ng dâu co quan, don vi, thuc Si trin khai thuc hiên có 
hiu qua ni dung Kê hoach. 

2. Giao Van phông phi hpp vó'i các don vj theo dOi, kim tra, dOn dc; 
tong hap tInh hmnh, tham rnu'u cho Hi dOng Thi dua, Khen thu'ng So Tài 
chInh dê nghj biêu du'ong ldien thu'&ng các tp the, ca nhân tiêu biu, din 
hInh trong hçc tp và lam theo tu tuO'ng, do dOc, phong each Ho ChI Minh 
và thirc hiên chê do báo cáo kjp thai, dñng quy djnh./.utv 

Ao'i n/ian: 
- So Nôi vi (Ban Thi dua, Khen thiiO'ng tinh); 
- BI thu Dángiy SO; 
- Ban Giám dôc; 
- ChO tjch Cong doàn; 
- Các don vi thuc SO; 
- Luu: VP (VT, CCHC). 



UBND T1NH SOC TRANG CONG HOA XA 119! C}11J NGHIA VIET NAM 
SO NQI VV Doe 1p - Tir (10 - f1nh phñc 

S: O /FD-SNV Soc TrOng, ngv Q thOng nOm 2017 

/ 
HUYNG DAN 

Các hlnh tht'i'c biu du'o'ng, khen thu'ö'ng 
và to chui'c gp mat các tap the, cá nhãn tiêu biêu, cliên hInh 

trong h9c tIp vã lam theo tn tu'Ong, dto dIrc, phong cách 1-10 ChI Minh 

Thic hin K hoach s 03-KH/TW ngày 25/7/2016 cOa Ban BI thu Trung 
1.roiig Dàng thuc hiên Chi thi s 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa B ChInh trj ye 
"Day manh hoc tap vt lam theo rn tuO'ng, dao drc, phong cách Ho ChI Minh"; 

Can cii Huâng dn s 609/1-ID-BTDKT ngây 20/4/2017 cüa Ban Thi dua, 
Khen thung Trung u'ang hung dn các hinh thirc biêu duong, khen thu&ng va 
to chirc gp  mat các tap the, cá nhãn tiêu biu, diCn hinh trong h9c tp Va lam 
theo tu tuäng, dio drc, phong each Ho ChI Minh; 

S Ni vi tinh Soc Träng ban hành Huóng dn các hinh thirc khen thuing 
tp the, cá nhân CO thânh tIch xut sac, tiêu biêu trong hQc tp Va lam theo tu 
tuOng, dan dirc, phong each Ho ChI Minh vO'i nhüng nôi dung cu the niur sau: 

I. M]C DICH, YEU CAL 

- Biêu duong, khen thung, ton vinh các tp th& cá nhân có thành tIch 
xuãt sac trong hoc tap và lam theo tu turng, dao due, phong cách Ho ChI Minh; 
cô vu, dOng viên, dua viêc hoc tap và lam theo tu' tuO'ng, dio dirc, phong cách 
Ho ChI Minh trO' thânh cong vic t1x giác, thuOig xuyên cüa can b, dáng viên, 
cong chirc, viên chuc, doàn viën và hi viCn. 

- Thông qua cong tác phát hiên, bi duOng, tong kêt, nliâu dien liluli Lien 
tiên dC biêu duo'ng, khen thrnzing  và to ch'rc gp mt cac tp the, cá nhân tiCu 
biêu, diên hinh trong hoc tap và lam theo rn tuOng, dao  di.rc, phong cách 1-10 ChI 
Minh gop phân nâng cao chat luong cOng tOe xây dirng, chinh don Dâng các 
cap, các ngành cc da phucng, don vi. 

- Vic hiu duong, khen thuOng và t chrc gap mat phái dupe tO chOc 
dam báo trang trpng, thiCt thuc, hiêu qua, tiCt ldm. COc tp the, cO nhân dupe 
biCu du'orig, khen thuOng thuc sr là nhO'ng tam guo'ng tiCu biCu, duo Ii.ra chpn 
cOng khai, dan chi ti co sO, hoãc duGc phát hiên qua các phucmg tin thông tin 
du chiing. 

II. DO! TU'OG, TIEU CHUAN VA I-I!NH THU'C BIEU DU'OG, 
KFIEN TFIU'O'NG 

1. Dôi tu'png biêu throng, khen thuO'ng 

COc tap  th vâ CO nhän là nguà'i Vit Nam, ngu'Oi Vit Nam nuóc ngoai 



có thành tIch xuât sac, tiêu biu, diên hInh trong hçc t.p và lam theo tu tuô'ng, 
dio diirc, phong each I-I ChI Minh trén tt cá các lTnh vi'c, dja ban, du duGc 
xern xét hiêu duong, khen thu'óng theo quy cljnh cüa Lut Thi dua. Khen thuOng 
vâ các van bàn hu'ó'ng dn thi hânh. 

2. Tiêu chun 

a) Dôi vói tap the: Tap the dU'GC biCu throng, khen thuông dat các tiêu 
chuân sau dày: 

- To chrc trin khai tM viêc hoc tap và lam theo tu tu'ó'ng, dao  thic, phong 
each l-lô ChI Minh tai dia phwirng, don vi vói nhiCu net mO, each lam sang tao, 
hiêu qua, thu hiit su tham gia tIch cuc, dông dào cOa can bO, thing viCn, cong 
chOc, viCn chirc, doán 'viên, hi viên và quân chOng nhân clan; 

- Tao duc sr chuyn bin rO net, hiéu qua ni tri trong thrc hin nhim 
vi chuyên môn, nhim vi.j chInh tr, cong tác xâ hi thông qua vic hçetp và 
lam theo tu' tuO'ng, dao  thrc, phong each 1-10 Chi Minh; có nhiCu gu'o'ng diên hInh 
tiêu bieu ducc hoc tp và nhàn rng; 

- Tp th xây drng duçc chuin rnirc dao  dOc theo tu tuO'ng, dao  dOe. 
phong each Ho ChI Minh vâ thue hiên ehuân mrc dao  thre hiu qua, thiêt thuc. 

- Nu là t ehrc dáng, phái dt danh hiu Chi b, Dáng b trong sach 
v&ng manh. 

b) lJôi vói cá nhân: Ca nhân dUOC biu duong, kkien thuO'ng chia yêu là 
ngui dang trrc tip lao dng, san xut. cOng tác, hQc tp, hoat dng trong CáC 
1mb vlrc; dL1GC bInh chpn tr Co SO hoàc duçc phát hin thông qua cáo phuong 
tin thông tin dai  chOng và phái dat  các tiëu chuãn sau day: 

- CO phm cht dao  thre trong sang, là thrn guo-ng tiêu biêu ye chI rèn 
luyn, phân dâu, guo'ng mu di dâu trong hoc tp vâ. lam theo tu tuOng, dao  thrc, 
phong cách Ho ChI Minh t?i  da phuong, don vi; 

- Co hành dng vã vie lam ci th thit thrc, hiu qua trong rèn luyn, tu 
duong dao due, thuc hanh tiCt kiêrn phong chông tham nhüng lang phi, co 
nhiCu sang kiCn cO giá trj dem li lieu qua thiêt thijc... dóng gOp vào sr nghip 
phát triCn kinh te - xã hi, git yang an ninh, quôc phOng cOa dja phuong, don 
vi: 

- NCu là dàng viCn. phái cO it nhât 02 näm lien tic duc eOng nhin là 
clang viCn dO tu CáCh, hoàn thành tot nhim vi. 

3. FlInh thii'c biêii du'o'ng, khen thirO'ng 

a) HInh thIrc biCii (luong: 

13i thu Tinh u 1 hdnh uy Thi u I Iuen uy va cac Dang uv tiuc thuOc 
tinh gui thu ldien. biCu duong dOi vó'i nhOng cá nhàn, tOp the cd thành tIch xuàt 
sac trong vic hoc trip vO lam theo tu tuOng, dao thrc, phong each HO ChI N4inh. 

- BiCu du'ng thông qua càc phuong tin thông tin du chOng: Báo ehI. Dài 
phát thanh, truyCn hInh 



- Than-i du các cuOc gap mat biêu duong, giao luu diên hinh tién tiên các 
tip the và cá nhàn tiêu biCu 6' các cap. 

b) HInh thc khen thrOng: 

- Giy khen cüa Chü tich Uy ban nhân dan huyn vi tuong duGng cho tp 
thc và Ca nh6n có thinh tIch tiêu hiCu duoc tuyCn duong ó' cap huyn (Ni dung 
giay khen ghi rO dã có thánh tIch trong "1-Icc tap vá Ian-i theo tu' tuO'ng, dao thrc, 
phong cách HO ChI Minh"). 

- Bang khen cüa Chu tich üy ban nhan dan tinh cho nhu'ng tp the và Ca 
nhân cO thânh tIch xuat sac duoc tuyCn du'ong 6 cap tinh. (N5i dung bang khen 
ghi rO dã cO thânh tIch xuát sac trong "Hoc tp vã lam theo tu' tu'O'ng, d?o  dOc, 
phong cách 1-16 ChI Minh"). 

- Bang khen cOa ThO tu6ng ChInh phO cho các tp th cá nhân tiCu biCu, 
xuât sac duic tham du Hôi Nghi gp rntt, biêu duong cOa cap Trung u'ong. 

-, Huân chmng Lao dong hang Ba cho các tp the, cá nhân tiCu biëu, xuât 
sac nhât trong sO các tap the, cá nhän du'o'c tham dir Hi ngh gp rnt, biCu 
du'cmg cOa cap Trung u'o'ng. 

4. Khen thithng hang näm và khen thu'Ong tong kêt 5 nAin 

a) Khen thu'O'ng hang nim 

UBND tinh tang 16 Bang khen cho các tp the, cá nhân có nhiêu thành 
tIch xuât sac trong "Hoc tp và lam theo tu' tu'O'ng, dao  dirc, phong cách Ho Chi 
Minh" nhân dp k nirn sinh nht Chiii tch I-Jo ChI Minh (19/5). 

b) Khen thu'&ng tng kêt 5 näm 

UBND tinh tang 32 Brig khen cho cáe 1p ih và Ca nhân có thành tIch 
tiêu biêu trong hoc tap tu' tu6ng, dao d6c, phong cách HO ChI Minh và Ira chçn 
tp the, cá nhân tiêu biêu, xut sc nEat dê tham dir hi ngh TOng kêt 6 Trung 
u'o'ng. 

5. H1 so', thO tiic vi thO'i gian nhn ho so' 

a) Ho so', thfl tuc d nghi tng thu&ng Being khen cila UBND tinh bao 
gôm: 

- TO' trinh cüa Ban Tuyën giáo Tinh Oy Soc Trang; 

- BiCn bàn xét khen thu6ng cho tap the, cá nhân; 

- Báo cáo thành tIch cfia tap th& cá nhân d ngh khen thuO'ng. 

H so du'oc lOp thành 01 bàn chinh Va có xác nhn c6ii don vj dC nghj 
khen thu'O'ng theo quy djnh. 

b) Di voi hInh thui'c khen thu'O'ng Bang khen cOa Thri tiróng ChInh 
phil, Hiiãn chu'o'ng Lao dông hang Ba tai hi nghj biêii dwrng ó' cap Trung 
uo'ng: SO' Ni vu phOi hpp cilng Ban Tuyên giáo TinE Oy ipa chçn tp thC và ca 
nhan tiêu biêu nhat trong giai doan tong Ret os nErn trInh UBND tinh xem xét, 
dé nghi trao tOng Bng kEen cila ThO tu'6ng ChInh phO, I-Iuân chu'ong Lao dng 
hing Ba. 
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Ho so' thu tiic bao grn: 

- T trInh cüa Ban Tuyn giáo Tinh iiiy Soc Träng: 

- Biên ban xét khen thu'&ng cho tp the, cá nhân 

- Báo cáo thành tIch cüa tap th& ca nhán d nghj lKhen thuô'ng. 

1-18 so duc 1p thânh 05 ban chinh v8 có xác nhtn cüa do'n v d ngh 
khen thuó'ng theo quy dnh. 

c) Di vói hlnh thIrc biêu clu'o'ng thu' khen cüa Bi thu Tinh ily: Các S, 
ban ngânh, các huyen, thj xã, thành phô dê nghi; Ban TuyCn giáo Tinh üy tong 
hop xem xét trinh BI thi..r xern xét, quyêt djnh. 

Ho so' dC nghj bao gOrn: 

- T trInh cOa do'n vi; 

- Danh sách tap th, cá nhân ciing ph,n trIch ngang thinh tIch. 

1-JO so' có xác nhOn cüa do'n vi va du'Gc lap th8nh 01 ban chinh có xác nhân 
cüa do'n v dê nghj biêu du'o'ng. 

d) Di vol hInh thirc biu du'o'ng Thu khen cüa Tong BI thu': Các S, 
ban ngành, các huyn, thj xa, thOnh phô dê ngh ye Ban Tuyên giáo Tinh üy Iira 
chon vã xem xét trInh UBND tinh xern xét trInh ye Ban Thi dua, Khen thuung 
Trung uo'ng. 

H so' d nghj thirc hin theo huOng dn cia Ban Thi dua, khen thurng 
Trung u'o'ng. 

e) Thô'i hin nhn ho so' d nghj khen thu'ö'ng 

HO so' d nghj khen thung cp tinh gi1i v Ban Tuyên giáo 1mb Oy Lông 
hop vá trInh UBND tinh thông qua SO' Ni vi tru'ó'c 30/4 hang nãrn, ho so' dê 
ngh dOi vO'i cap Trung u'o'ng gui ye Ban Tuyên giáo Tinh üy tOng hop vâ trInh 
UBND tinh thông qua S Ni vi tinh SOc Trang tru'uc 30/3 cOa nâm tOng két 
phong trâo. 

6. Kinh phi khen thu'O'ng: 

Thuc hiên theo quy djnh tai Nghi dnh 42/2010/ND-CP ngáy 15/4/2010 
cOa ChInh phü và dup'c trIch tr qu thi dua, khen thuOng theo quy djnh cOa Lut 
Thi dua, Khen thirng. 

7. To cht'i'c gp mat, biit du'o'ng các tip the, cá nhii tiêu biCu, diên 
hInh trong hçc tIp vã lam theo tir tuO'ng, ltO (IO'c, phong cách Ho ChI Minh 

a) HInh thñ'c, nôi dung: 

HInh thOc t chñc: to chiirc trong hi tru'Ong; hoc là chrc 1 báo cOng vá 
tuvCn duong tai cac di tich lich su cich m mg gn voi cuOc doi boat dong cua 
ChO tich Ho ChI IvIinb; boãc vO,a tO chOc trong bOi Lruo'ng, vaa kCt hop tO chOc 
các hoçit dng giao lou, g.ip gO'. trao dOi kinh nghim. 

N5i dung c1iuo'ng trmnh: 

- Van ngh chao nurng: 
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iAM f)OC 

- Chão cO'; 

- Tuyên b 12 do, gió'i thiu dii biêu; 

- Phát biu khai mac; 

- Báo cáo kët qua vic hçc tdp Va lam theo tLr tu'o'ng, dçio drc, phong cách 
I 10 ChI Minh"; 

- Thani luin cOa các tp the, cá nhãn tiêu biCu 

- TuyCn du'o'ng, trao thu'mg; 

- Phát biCu cOa länh dao cp trCn; 

- Tong ket, b mc. 

b) Thô'i gian to chüc: các Ii(i nghi du'çc to chOc váo dip k nim ngay 
sinh nhât Bác 19/5. 

Cp huyn, cp tinh vâ tuo'ng ducing t chrc hang nãm, thO gian to chi.irc 
khong qua 01 ngày. 

III. TO CHIJ'C THTC HIN 

Can cir Huó'iig dan, các SO, ban ngánh, CáC ca quan Dáng, doân the thuc 
tinh; cac huyên, thi xã, thành phô xáy drng ké hoch, hu'Ong dn, triën khai thrc 
hin có kêt qua vic biëu du'o'ng, khen thu'O'ng va to chilrc gp rn.t các tp the, cá 
nhân tiêu biêu trong h9c tp vã lam theo tu luO'ng, do dirc, phong each Ho ChI 
Minh 6' các cap. 

i-lang näm, báo cáo kt qua trin lthai thirc hin v Ban Tuyên giáo Tinh 
Oy và S6' Ni vi tinh (thông qua Ban Thi dua - Khen thu'O'ng tinhi). 

Trong qua trinh trin khai, thung xuyên thông tin, trao dôi v6'i Ran 
TuyCn giáo Tinh Oy và Ban Thi dua - Khen thu6'ng, SO' Nôi vu tinh dê kip thO'i 
giái quyCt nhQ'ng van dê phát sinh. - 

/'Iu'i nlitiii: 

- Các Si, ban ngành, Co.  LIfl f)ang, doàn th 
tinh; 
- Các huyn, thj xã, thành pho; 
- Các công ty TNHI-I MTV; 
- Lru: VT. 
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