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 TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Luật Thi đua, Khen thƣởng (sửa đổi) 

 

 
Kính gửi:  Chính phủ 

       

Thực hiện quy điṇh của Luâṭ ban hành văn bản  quy phaṃ pháp luâṭ năm 
2015; Thông báo Kết luận của Ban Bí thư (Văn bản số 3257-CV/VPTW ngày 

07/02/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, 

Khen thưởng (Công văn số 6113/VPCP-PL ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Văn 
phòng Chính phủ), Bộ Nội vụ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Thi 

đua, Khen thưởng (sửa đổi) như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT 

Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XI (kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2004. Luật Thi đua, Khen thưởng (sau đây gọi tắt là Luật) đã được 
sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013. Sau 13 năm thực hiện, Luật đã và 

đang đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả, được 

nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh những tích cực, Luật còn bộc lộ một số 

tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực 
tiễn. 

Một là, về tổ chức triển khai các phong trào thi đua 

- Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua chưa đồng đều ở 

các vùng miền và các thành phần kinh tế (đặc biệt vùng nông thôn, địa bàn dân 

cư, khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa được quan tâm chỉ đạo tổ chức các 
phong trào thi đua). Một số nơi phong trào thi đua còn hình thức, chưa tạo được 

động lực thi đua từ cơ sở, từ quần chúng nhân dân; chưa gắn kết thi đua với thực 

hiện nhiệm vụ chính trị; nội dung, tiêu chí thi đua chưa cụ thể, chưa gắn với lợi 
ích của người lao động; chưa lấy kết quả phong trào thi đua làm căn cứ để khen 

thưởng. 

- Quy định một số danh hiệu thi đua chưa bao quát hết các phong trào từ cơ 
sở; một số quy định về thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng 

còn thể hiện sự bất cập, không hợp lý; quy định tiêu chuẩn của một số danh hiệu 

thi đua chưa phù hợp; căn cứ để xét tặng là sáng kiến cũng chưa rõ ràng khó 
thực hiện.  
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Hai là, về công tác khen thưởng 

- Luật có đối tượng điều chỉnh rộng liên quan đến cả hệ thống chính trị và 
các tầng lớp nhân dân. Nhưng điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định 

của Luật chủ yếu tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang; cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động, công tác qua các thời kỳ, 
Luật hiện hành chưa bao quát, cụ thể đối tượng đông đảo quần chúng trong cả 

nước (công nhân, nông dân, trí thức…). Các quy định về tiêu chuẩn còn chung 

chung, chưa cụ thể, định tính, chưa định lượng, phải điều chỉnh bằng nghị định, 
thông tư và các văn bản hướng dẫn; do đó các văn bản quy phạm thường xuyên 

phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn. Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 đã có quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng cho nông dân, người lao động trực tiếp; nhưng 
hiện nay trong quá trình tổ chức thực hiện còn lung túng vì những khu vực, 

vùng miền khác nhau, điều kiện khác nhau nên khó thực hiện, do vậy việc khen 

thưởng vẫn tập trung nhiều vào cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức.  

- Luật quy định thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, nhưng các tiêu 

chuẩn để xét khen thưởng theo Luật thì lại mang tính niên hạn, cộng dồn thành 

tích, trình tự từ thấp đến cao dẫn đến việc hiểu khen thưởng lần sau bao giờ cũng 
phải cao hơn lần trước, do đó xu hướng dồn lên các hình thức khen thưởng cấp 

bộ và cấp Nhà nước; khen thưởng nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý; khen thưởng 

tập thể nhỏ và lao động trực tiếp còn hạn chế. Ngoài ra, quy định khen thưởng 
cấp cao là phải đạt thành tích liên tục, nếu bị gián đoạn thì phải bắt đầu lại từ 

đầu, điều này không chỉ mang tính cộng dồn thành tích theo thâm niên mà còn 

làm giảm tính phấn đấu của người lao động, không khuyến khích được sự nỗ lực 

của cá nhân (hình thức này chỉ phù hợp với khen thưởng theo niên hạn đối với 
lãnh đạo hoặc đối với lực lượng vũ trang theo quy định hiện hành).  

- Một số quy định về thủ tục, hồ sơ còn rườm rà, phức tạp chưa đáp ứng 
được yêu cầu cải cách hành chính. Luật chưa quy định về quy trình thủ tục, hồ 

sơ khen thưởng thông qua phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc để khen thưởng. 

- Luật hiện hành quy định nhiều hình thức khen thưởng cấp nhà nước (hiện 

có 26 hình thức khen thưởng với 42 cấp độ khen thưởng). Thẩm quyền khen 

thưởng của Chủ tịch nước gồm: Huân chương 10 loại, Huy chương 04 loại, Danh 
hiệu vinh dự Nhà nước 08 loại và 02 loại giải thưởng. Thẩm quyền của Chính 

phủ và Thủ tướng Chính phủ: Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu “Chiến sỹ thi 

đua toàn quốc”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra có các hình thức 

khen thưởng khác thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành.... Trên thực tế từ khi 
thực hiện Luật đến nay tỷ lệ khen thưởng cấp nhà nước chưa cân đối trong từng 

lĩnh vực, số lượng khen thưởng nhiều nhất tập trung chủ yếu vào khen niên hạn 

trong lực lượng vũ trang. 

(Bộ Nội vụ đã có Báo cáo Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng trình bày chi tiết những hạn chế nêu trên). 
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II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 

1. Mục tiêu, quan điểm 

Một là, sửa đổi, bổ sung Luật nhằm động viên sức mạnh của khối đại đoàn 

kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị để thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  

Hai là, công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự là động lực to lớn thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương và đơn vị cơ sở.  

Ba là, hoàn thiện quy định của pháp luật để giải quyết được các vướng mắc 

chồng chéo về đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng giữa các cấp, các ngành, quy 
trình thủ tục, thẩm quyền khen thưởng và phong tặng các danh hiệu, cải cách thủ 

tục hành chính, tăng cường vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

 2. Yêu cầu xây dựng Luật: 

- Việc sửa đổi, bổ sung Luật cần phải phù hợp với các quy định của Hiến 

pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đảm bảo tính hợp hiến, hợp 

pháp, tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. 

      - Phân cấp về thẩm quyền và các hình thức khen thưởng cho các bộ, ngành, 

địa phương, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và cấp cơ sở trong việc sử dụng các hình 
thức khen thưởng, kịp thời động viên người lao động trực tiếp. 

 - Hệ thống hóa, điều chỉnh bổ sung một số quy định về danh hiệu thi đua 

và các hình thức khen thưởng cho phù hợp với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi và hiệu quả trong việc thực 

hiện các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT, ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG 

1. Đối tƣợng áp dụng 

Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) nhằm đáp ứng yêu cầu khen thưởng 

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đối tượng áp dụng là cá 

nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể 

người nước ngoài. 

2. Phạm vi Luật Thi đua, Khen thƣởng (sửa đổi) 

Để thực hiện các mục tiêu, quan điểm và yêu cầu nêu trên, Luật Thi đua, 

Khen thưởng (sửa đổi), tập trung vào 04 nhóm quy định chủ yếu sau đây: 

- Nhóm 1: Hoàn thiện hệ thống về danh hiệu thi đua, bao gồm số lượng, tên 

gọi, đối tượng và tiêu chuẩn của mỗi danh hiệu thi đua. 

- Nhóm 2: Hoàn thiện hệ thống hình thức khen thưởng, bao gồm số lượng, 

tên gọi, đối tượng và tiêu chuẩn của mỗi hình thức khen thưởng. 
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- Nhóm 3: Hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà 

nước về thi đua, khen thưởng. 

- Nhóm 4: Cải cách thủ tục hành chính trong thi đua khen thưởng. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Chính sách 1  

Hoàn thiện hệ thống về danh hiệu thi đua, bao gồm số lượng, tên gọi, đối 

tượng và tiêu chuẩn của mỗi danh hiệu thi đua. 

        1.1. Mục tiêu của chính sách 

 - Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư 

“Về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). 

 - Hoàn thiện quy định của pháp luật về hệ thống danh hiệu thi đua, đồng 

thời, thực hiện phân cấp tăng thẩm quyền cho bộ, ngành, địa phương trong việc 

xác định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua để khen thưởng kịp thời. 

 - Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua khơi dậy truyền thống thi đua 

yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và trong các cấp, các ngành. 

1.2. Nội dung của chính sách và giải pháp thực hiện chính sách 

Trên cơ sở đánh giá những phương án lựa chọn, Luật Thi đua, Khen thưởng 

(sửa đổi) dự kiến quy định:  

 - Bổ sung danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:  

 + Danh hiệu Cờ thi đua cấp tổng cục thuộc bộ; Đại học Quốc gia; Tập 
đoàn Kinh tế, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 

lập.  

+  Danh hiệu “Xã, phường, cơ quan, đơn vị văn hóa”.  

- Bổ sung quy trình xét tặng danh hiệu thi đua thông qua phát hiện tập thể, 
cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. 

- Bổ sung quy định tiêu chuẩn cho các danh hiệu thi đua theo hướng: Luật 
quy định tiêu chuẩn đối với 02 danh hiệu thi đua cấp nhà nước là “Cờ Thi đua 

của Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; còn lại các danh hiệu thi đua cấp 

bộ, ngành, địa phương Luật chỉ quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn chung, trên 

cơ sở đó các bộ, ngành, địa phương quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn của 
các danh hiệu thi đua của bộ, ngành, địa phương cho phù hợp. 

2. Chính sách 2 

Hoàn thiện hệ thống hình thức khen thưởng, bao gồm số lượng, tên gọi, đối 

tượng và tiêu chuẩn của mỗi hình thức khen thưởng. 
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2.1. Mục tiêu của chính sách 

- Triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới 

công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư “Về đẩy 

mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). 

- Hoàn thiện quy định của pháp luật về hệ thống các hình thức khen thưởng, 

đồng thời, thực hiện phân cấp cho bộ, ngành, địa phương trong quy định về hình 

thức khen thưởng cho phù hợp. 

- Đảm bảo khen đúng, khen trúng, khen kịp thời công khai minh bạch tập 

thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2.2. Nội dung của chính sách và giải pháp thực hiện 

Trên cơ sở đánh giá những phương án lựa chọn, Luật Thi đua, Khen thưởng 

(sửa đổi) dự kiến quy định:  

- Sửa đổi tiêu chuẩn Huy chương theo hướng một loại Huy chương có thể 

áp dụng cho nhiều đối tượng và nhiều loại hình thành tích trong thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội.  

Giảm một số hình thức khen thưởng Huy chương trùng lặp về tiêu chuẩn, 

đối tượng, cụ thể:  

Phương án 1:  

+ Giảm hình thức “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang”, chỉ để lại “Huy chương 

Quân kỳ quyết thắng” để tặng cho cá nhân trong lực lượng Quân đội nhân dân; 

và “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” để tặng cho cá nhân trong lực lượng Công 
an nhân dân. 

Phương án 2:  

+ Giảm hình thức “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”, “Huy chương Vì an 

ninh Tổ quốc”, chỉ để lại “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” để tặng cho cá nhân 
trong lực lượng Quân đội và Công an.     

- Bổ sung một số hình thức khen thưởng cho các đối tượng đặc thù, gồm: 

+ Bổ sung hình thức “Huân chương Tấm lòng vàng” hoặc “Huân chương 

Vì cộng đồng”, để tặng cho cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội, 
từ thiện. 

+ Bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong kháng chiến” để 
tặng cho đối tượng là Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến. 

+ Bổ sung hình thức Bằng khen của tổng cục thuộc bộ; Đại học Quốc gia; 

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập. 

- Sửa đổi tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng cấp nhà nước theo hướng: 

Quy định cụ thể về tên gọi, đối tượng, tiêu chuẩn của các hình thức khen thưởng 

cấp Nhà nước (từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên); còn lại các hình 
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thức khen thưởng của bộ, ngành, địa phương Luật chỉ quy định các nguyên tắc 

chung còn lại phân cấp để các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở nguyên tắc 

chung của Luật, xác định đối tượng, tiêu chuẩn của các hình thức khen thưởng 

của bộ, ngành, địa phương  cho phù hợp.  

- Bổ sung tiêu chuẩn cụ thể phù hợp để khen thưởng đối với đại biểu Quốc 
hội chuyên trách.   

3. Chính sách 3 

Hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi 

đua, khen thưởng. 

3.1. Mục tiêu của chính sách 

Hoàn thiện quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền khen thưởng theo 

hướng tránh trùng lặp, đẩy mạnh phân cấp cho bộ, ngành, địa phương 

3.2. Nội dung của chính sách và giải pháp thực hiện chính sách 

Trên cơ sở đánh giá những phương án lựa chọn, Luật Thi đua, Khen thưởng 

(sửa đổi) dự kiến quy định:  

- Phân cấp về thẩm quyền quy định đối tượng, tiêu chuẩn của các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng theo hướng: Luật chỉ quy định thẩm quyền đối 

với đối tượng, tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

cấp Nhà nước; còn lại xây dựng nguyên tắc chung về việc xác định thẩm quyền 

quy định đối tượng, tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng để các bộ, ngành, địa phương quy định cụ thể . 

- Bổ sung quy định về việc phân định rõ thẩm quyền khen thưởng theo chức 

năng quản lý nhà nước của bộ, ngành và chức năng quản lý nhà nước theo địa 

phương để tránh tình trạng khen thưởng chồng chéo, trùng lặp giữa quản lý 

ngành dọc và địa phương. 

 4. Chính sách 4 

Cải cách thủ tục hành chính trong thi đua khen thưởng. 

4.1. Mục tiêu của chính sách:  

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng để đơn giản 

hóa thủ tục, góp phần giảm chi phí của Nhà nước, cơ quan (có trách nhiệm giải 

quyết thủ tục hành chính) và cá nhân có liên quan; đồng thời tiết kiệm thời gian, 

chi phí cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và cơ quan giải quyết thủ tục 

hành chính. 

4.2. Nội dung của chính sách và giải pháp thực hiện chính sách 

Trên cơ sở đánh giá những phương án lựa chọn, Luật Thi đua, Khen thưởng 

(sửa đổi) dự kiến quy định:  
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Cải cách thủ tục hành chính trong thi, đua khen thưởng theo hướng đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, cụ thể: 

- Về quy trình thực hiện: Sửa đổi quy định về quy trình xét tặng danh hiệu 
thi đua của các đơn vị, cơ quan, bộ, ngành, địa phương thông qua việc phát hiện 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua. 

- Về số lượng hồ sơ: Giảm số lượng bộ hồ sơ theo quy định hiện hành còn 
từ 01 đến 02 bộ hồ sơ trình đề nghị khen thưởng. 

- Về thành phần hồ sơ: Giảm bớt thành phần trong hồ sơ đề nghị khen 

thưởng của các doanh nghiệp, hồ sơ khen thưởng quá trình cống hiến, khen 
thưởng đột xuất. 

- Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Giảm thời gian thẩm định hồ 

sơ khen thưởng, thời gian thông báo kết quả khen thưởng đối với tất cả các cấp.    

- Thay đổi hệ thống các văn bản quy định về thủ tục hành chính trong thi 
đua, khen thưởng theo hướng: 

+ Luật chỉ đưa ra những nguyên tắc chung trong quy định về thủ tục hành 

chính. 
+ Các bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh, thành phố), trên cơ sở nguyên tắc 

chung của Luật, quy định chi tiết về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phù 

hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH LUẬT 

Các nội dung của dự án Luật này chủ yếu sửa đổi các quy định liên quan 

đến thẩm quyền, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ thủ tục hành chính và sửa đổi một 

số quy định của Luật để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.  

Do vậy, để bảo đảm triển khai thi hành Luật sau khi được thông qua, về cơ 

bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng nguồn lực tài chính và nguồn 

nhân lực hiện hành. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG QUA 

Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội khoá XIV xem xét cho ý kiến và thông 

qua tại Kỳ họp thứ …… (tháng 10/2019). 

VII. MỘT SỐ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ 

1. Về việc phân cấp thẩm quyền cho bộ, ngành, địa phƣơng quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn, đối tƣợng tặng thƣởng danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thƣởng của bộ, ngành, địa phƣơng. 

Có hai loại ý kiến: 

Loại ý kiến thứ nhất: Đề nghị không phân cấp cho bộ, ngành, địa phương 

quy định điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng theo thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương, vì thi đua và 
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khen thưởng có mối quan hệ biện chứng với nhau, đồng thời hệ thống các danh 

hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo Luật hiện hành được sắp xếp theo 

hình chóp, nếu phân cấp sẽ dẫn tới bộ, ngành, địa phương sẽ có cách làm không 

giống nhau, nên việc xét khen thưởng dẫn tới nơi làm chặt chẽ thì khen thưởng 

ít, nơi xét chọn dễ thì khen thưởng nhiều, do đó sẽ không thống nhất vai trò quản 

lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở các cấp. 

Loại ý kiến thứ hai: Đề nghị phân cấp thẩm quyền cho bộ, ngành, địa 

phương quy định điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng tặng thưởng danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng của bộ, ngành, địa phương để chủ động và phù hợp với 

quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời. 

Về vấn đề này, đề nghị Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu trong 

quá trình soạn thảo, hoàn thiện Dự án Luật này. 

 2. Bổ sung hình thức “Huy chƣơng Thanh niên xung phong kháng 

chiến” để tặng thƣởng cho đối tƣợng là Thanh niên xung phong hoàn thành 

nhiệm vụ thời kỳ kháng chiến (Theo Kết luận số 3257-CV/VPTW ngày 

07/02/2017 của Ban Bí thƣ).  

Có hai loại ý kiến: 

Loại ý kiến thứ nhất: Không bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên 

xung phong kháng chiến” để tặng thưởng cho đối tượng là Thanh niên xung 
phong hoàn thành nhiệm vụ thời kỳ kháng chiến vào quy định của Luật Thi đua, 

Khen thưởng. 

Vì thành tích của Lực lượng Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến đã 

được Đảng, Nhà nước ghi nhận phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân, tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương 

Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng và có gần 100 tập thể, cá nhân được 
phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, về cơ 

bản các Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến đã được khen thưởng 

Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ theo Điều lệ khen thưởng kháng chiến. 

Trường hợp chưa đủ điều kiện tặng thưởng huân chương, huy chương 

kháng chiến, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05 tháng 5 năm 2006 
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 98/2006/QĐ-TTG về việc tặng Bằng 

khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương cho 
các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Tiêu chuẩn tặng Bằng khen là cán bộ, nhân dân có thành tích dưới mức quy định 

để tặng Huy chương Kháng chiến hạng nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Như vậy, đối tượng Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến đủ điều 

kiện đã được khen thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng 
chiến, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ 
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trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.  

Nếu bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong 

kháng chiến” vào quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng để khen thưởng đồng 

loạt một hạng cho Thanh niên xung phong có thời gian tại ngũ từ 02 năm trở lên, 
kể cả người đã hy sinh và từ trần trong thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ 

tổ quốc (trong đó có đối tượng đã được khen thưởng theo Điều lệ kháng chiến và 

theo Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng), như vậy là hạ thấp tiêu 
chuẩn khen thưởng và trùng khen thưởng, không công bằng với các đối tượng đã 

được khen thưởng, đồng thời bổ sung hình thức khen thưởng này để tặng cho đối 

tượng Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến thì sau khi giải quyết khen 

thưởng xong sẽ không còn đối tượng để khen thưởng, do đó tính lâu bền của 
điều luật không có.  

Vì vậy, đề nghị không đưa nội dung này vào Luật Khi đua, Khen thưởng 
mà Chính phủ cho phép các cơ quan có thẩm quyền trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành Nghị quyết cá biệt để giải quyết vấn đề này .  

Loại ý kiến thứ hai: Hội Cựu Thanh niên xung phong có nguyện vọng thiết 

tha đề nghị Đảng, Nhà nước có hình thức khen thưởng 01 Huy chương để ghi 

nhận và làm kỷ niệm thời gian phục vụ tại ngũ Thanh niên xung phong (khen 

thưởng đồng loạt 1 hạng cho Thanh niên xung phong có thời gian tại ngũ từ 02 
năm trở lên, kể cả người đã hy sinh và từ trần trong thời kỳ kháng chiến, xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc) và đề nghị bổ sung hình thức khen thưởng “Huy 

chương Thanh niên xung phong kháng chiến” vào quy định của Luật Thi đua, 

Khen thưởng để thực hiện.  

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện theo loại ý kiến thứ nhất nêu 

trên.  

Tài liệu kèm theo: Đề cương xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa 

đổi); Báo cáo đánh giá tác động chính sách ; Báo cáo Tổng kết đánh giá 13 năm 

thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng, Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ, 

ngành, địa phương và Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư 

pháp. 

Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
 

 BÔ ̣TRƢỞNG 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VPCP; 

- BNV: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 
- Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương; 
- Lưu: VT, Ban TĐKTTW (10). 
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