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Nam khóa XI thông qua

ngày 26/11/2003, có hiệu

lực từ ngày 01/7/2004. Luật

Thi đua, Khen thưởng đã

được sửa đổi, bổ sung năm
2005 và năm 2013. Sau nhiều năm

thực hiện, Luật đã bộc lộ một số hạn

chế cần sửa đổi cho phù hợp với 

tình hình thực tiễn.

Luật Thi đua, Khen thưởng

được Quốc hội Nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Dưới đây là một số điểm mới cơ bản của Luật thi đua, khen
thưởng năm 2022 so với trước đây:

 Ngày 15/6/2022, tại kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

 đã thông qua Luật Thi đua khen
thưởng số 06/2022/QH15. Luật có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2024. Luật có bố cục gồm 8 Chương, 96 
Điều, giảm 07 điều so với Luật hiện hành. Luật quy định về đối
tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền,
trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng. Luật áp dụng đối với cá
nhân, tập thể, hộ gia đình người Việt Nam; cá nhân, tập thể
người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người
nước ngoài. Luật này có rất nhiều điểm mới so với quy định hiện
hành, ảnh hưởng đến việc xét các danh hiệu thi đua, hình thức
khen thưởng.  

https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/tin-tuc-quang-nam/quy-che-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2018-cua-quang-nam/
https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/tin-tuc-quang-nam/quy-che-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2018-cua-quang-nam/


Căn cứ xét tặng danh hiệu thi
đua cũng có sự thay đổi, bỏ căn

cứ: Đăng ký tham gia thi đua
 

ĐIỀU 16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

indidunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Điểm b, khoản 1

Tại Điều 3 giải thích từ ngữ, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 đã bổ
sung thêm các cụm từ:
- Sáng kiến là giải pháp có tính mới về kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực đã được áp
dụng tại cơ sở, có khả năng nhân rộng và được cấp có thẩm quyền công
nhận.
- Năm tròn là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “0”.

Bỏ hình thức khen thưởng
“Huy hiệu”

 

 Điều 
7

 Điều 
9

Sửa đổi, bổ sung hình thức,
phạm vi tổ chức thi đua:

Sửa hình thức “Thi đua
theo đợt” thành “Thi đua
theo chuyên đề”. 

Điểm c, khoản 2
 

Bổ sung thêm phạm vi tổ
chức thi đua:

- “Cụm, khối thi đua do Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng
các cấp tổ chức”

Điểm d, khoản 2
 
  - “Cơ quan, tổ chức, đơn vị”

Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ
thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;
Chiến sĩ thi đua toàn quốc cũng
được quy định rõ hơn, bổ sung
thêm tiêu chuẩn có sáng kiến
hoặc đề tài, đề án, công trình
khoa học đã được nghiệm thu
và áp dụng hiệu quả, có phạm
vi ảnh hưởng trong Bộ, ban,
ngành, tỉnh (đối với Chiến sĩ thi
đua Bộ, ban, ngành, tỉnh), có
phạm vi ảnh hưởng trong toàn
quốc (đối với Chiến sĩ thi đua
toàn quốc)



Danh hiệu cờ thi đua
của Bộ, ban, ngành,
tỉnh.
      

 
 Tiêu chuẩn xét tặng

Danh hiệu Lao động
tiên tiến:
      

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
trở lên;

Giảm từ 4 tiêu chuẩn
xuống còn 2 tiêu chuẩn:      

- Có tinh thần tự lực, tự cường,
đoàn kết, tương trợ, tích cực
tham gia phong trào thi đua.

 

 
 

- Ghi nhận trong Luật nội 

dung: “Danh hiệu cờ thi đua 

của Bộ, ban, ngành, tỉnh để 

tặng hằng năm cho tập thể

      dẫn đầu phong trào thi đua
của cụm, khối thi đua do Bộ,
ban, ngành, tỉnh tổ chức” 
       - Bổ sung quy định:

“Danh hiệu cờ thi đua của Bộ,
ban, ngành, tỉnh để tặng cho
tập thể dẫn đầu phong trào
thi đua  theo chuyên đề do Bộ, 
ban, ngành, tỉnh phát động
có thời gian thực hiện từ 03 
năm trở lên khi tổng kết
phong trào.” 



C H Ụ P  Ả N H  S Ự  K I Ệ N
- Đối với cá nhân: 

“Huân chương Lao động”
 hạng Ba

 - Đối với cá nhân sửa thành: 
 

Sửa đổi tiêu chuẩn thành: Đã được tặng bằng
khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ
05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được
công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,
trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Điểm b, khoản 1,
Điều 73).

Bổ sung thêm tiêu chuẩn được xem xét “hoặc
đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
(Điểm e khoản 4 Điều 73).

- Đối với tập thể: 

- Đối với cá nhân: 

Bổ sung tiêu chuẩn cụ thể hơn: Có 02 lần liên
tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ
sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được
công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
trong thời gian đó có 02 sáng kiến hoặc 2 đề
tài đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả
trong phạm vi cơ sở (Điểm d khoản 1 Điều 74) 

- Đối với tập thể: 

Bổ sung thêm tiêu chuẩn được xem xét hoặc
đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
(Điểm d khoản 3 Điều 74).
 

Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05
năm trở lên đến thời điểm đề nghị được
công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở
lên, trong thời gian đó có từ 01 năm trở
lên được công nhận hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Điểm e
khoản 1 Điều 44).

 
 

 - Đối với tập thể sửa thành: 
 

 Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10
năm trở lên, đã được tặng “Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên
tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề
nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao
động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01
lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”
hoặc có 02 lần được tặng cờ thi đua của
Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 01 lần được
tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh
và 01 lần được tặng bằng khen của Bộ,
ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng
bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối
với tập thể không thuộc đối tượng được
tặng cờ thi đua. (Điểm đ khoản 4 Điều
44).


