
BAN CHAP 1JAN11 TRUNG JX(NG 
* 

S 01-HD/TW 

Ban BI thu 
02-10-202 1 08:47:54 +07:00 

BANG CQNG SAN V1T NAM 

Ha N5i, ngày 28 tháng 9 nám 2021 

H1XOTiG DAN 
mt s vn d cii the thi hành Biêu 1 Bang 

- Can cir Diu l Dâng; 

- Can cü Quy djnh s 24-QD/TW, ngày 30/7/202 1 cüa Ban Chip hành 
Trung umg khoá XIII v thi hành Diu l Bang; 

- Can cü Quy ch lam vic cüa Ban Chp hành Trung uong, B Chinh trj 
và Ban Bi thi.r khoá XIII, 

Ban Bi thu huóng dn mt s v.n d cii th thi hành Diu 1 Bang nhu sau: 

1.. Tui dôi Va trInh d h9c vn cüa ngirôi vào Bang mt so trirông 
hçrp dc bit 

1.1. Vt tuji did 

Chi xem xét kt n?p  vào Bang nhüng ngithi trén 60tui khi dü các diu 
kiên: CO sue khoê và uy tin; dang cong tác, cu trü & cci s& chua cO t chi'rc dãng, 
chua có dâng viên hoc do yêu cu dc bit; chrqc ban thu&rig vi cp uS' trirc 
thuc Trung ucing dng b.ng van bàn trir&e khi cp uS' cO th.m quyn ra quyt 
djrih k& nap. 

1.2. J/  trInh ttô hoc v6n 

a) Ngu&i vào Bang dang sinh sng 0' min nOi, biên giài, hãi dáo, yang 
dMg bào d tc thiu s và vmg có diu kin kinh t - x hi dc bit khó 
khän hoc ngu dan thuOng xuyên lam vic ngoài biên, dâo, nu khOng bâo dam 
theo Quy dnh thi hành Diu l Bang cüa Ban ChAp hành Trung lxo'ng khoá XIII 
thI phái có trInh d bce vAn ti thiu hoàn thành chizo'ng trinh bc tiu hoc. 

b) TrInh d hc vAn cüa ngu&i vào Bang là già Lang, tnr&ng bàn, ngu&i có 
uy tin, dang sinh sting 0' min nOi, biên gi0'i hái dão, vOng dng bào dan tc 
thiu và vüng cO diu kin kinh t - xâ hi dc bit khó khän hoc ngu dan 
thu&ng xuyên lam vic ngoài bin, dào ti thiu phãi bit d9c, bit vit chü quôc 
ngCt và duqc ban thuO'ng vii cp uS' trirc thuc Trung ucrng dng.S' bAng van bn 
tnthc khi cAp uS' có thAm quyn ra quyét djnh két nap. 
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2. Bang viên phãi hoãn thành tt nhim vii dirçrc giao 

2.1. Nhim vy dwc giao bao gm: 

- Nhim vi do Diu 1 Dàng quy djnh. 

Nhim vii do t chüc dâng, chmnh quyn, ca quan, dn vj, Mt trn T 
quc và các don th chmnh tn - xa. h)i phân cong. 

2.2. Hoãn thãnh t& nhim vi dxçic giao là hoân thành Co cht luçmg, hiu 
qua và bâo dam thai gian theo quy c1nh. 

2.3. Phán cOng cong the cho dáng viên là vic giao cho dãng viên nhüng 
nhiêm vu thuôc pham vi lãnh dao cua chi bO nhu Xây dung chi bô trong sach, 
vUng mnh; phát trin dáng viên; xây dirng chInh quyn, dOân th vUng m?nh; 
xây drng diii sng van hoá i khu dan cir Mo dam an ninh, trt tr; phông, 
chng tham nhüng, lang phi, t nn xã hi... Chi b có trách. nhirn giOp d,. 
kim tra, giám sat dáng viên thrc. hin, dua vào ni dung dánh giá chat hrcing 
dãng viên hng nàm. Dáng vién duçrc phan Cong có trách nhim báo cáo vâi chi 
b theo djnh kS'  hoc khi có yêu cu. Cp u cp trén thi.r?nig xuyên chi do, 
kim tra, giám sat vic thrc hin và rut kinh nghim. 

2.4. Vic dánh giá kt qua hoãn thanh t& nhim vii duçc giao can th vao 
kMm 4im cong the theo djnh k' hng nam cüa dãng viên a chi b; nhn xét cüa 
c.p us', chinh quyn hoc ca quan, dan v, Mt trn T qu.c, ban chp hành... 
doàn th chInh trj - xã hi (nai dáng viên là thành viên thani gia các t chüc do) 
thuc phm vi iãnh do cüa chi b. 

3. Thñ tiic xem xét kt nap dâng viên (k cá kt np Ii) 

3.1. BIü dwIng nhin ihác vtJJáng 

Ngithi vào Dãng phâi hpc lap bi duâng nhn thrc v Dáng, CO giy 
cht'rng nhn do trung tam chInh trj cp huyn hoc ttxang thicmg cp; noi không 
cO trung tam chinh trj thI do cp u CO thm quyn kt np dàng viên cap. 

3.2. 1km xin vào Bang 

Ngu&i vào Dãng phài ttr lam dan, trIñh bay nO nhftng nhn thirc cüa minh 
muc dich, ly tixang cüa Dang, ye dOng ca xin vao Dang 

3.3. Lj ljch cña ngiriii vào Bang 

a) Nguai vào Dáng tr khai l ljch, dy dii, rO rang, trung thrc theo quy 
dinh, chiu trách nhim v ni dung dã khai; nu có v.n d nào khOng. hiu và 
không nh& chInh xác thI phái báo cáo vâi chi bO. 
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b) L ljch phái duqc cp u' cci sâ thm tra, kt 1un tnrâc khi ghi ni 
dung chüng nhn, k ten, dóng dâu. 

3.4. Tlthm tra Ij5 Ijch cüa ngw&i vào Bang 

a) NhIthg ngithi cn thm tra v l ljch gm: 

- Ngui vào Dáng. 

- Cha, mc  dé, cha, mc vçi (chng) hoc ngithi trirc tip nuôi duO'ng bàn 

than; vçi hoc chng, con dé cüa ngthi vào Dáng có näng li/c hành vi dan si/ 

dy dü (sau day gçi chung là ngi.thi than). 

b) Ni dung th.m tra, xác minh 

- Di vi ngithi vào Dáng: Lam rO nhüng vn d v ljch sirchInh trj và 

chInh trj hin nay; v chp hành dumg iM, chñ tnrcxng, chInh sách cüa Bang, 

pháp lut cüa Nhà nurc; v phm ch.t chInh trj, dao durc, li sng. 

- Di v&i nguäi than: Lam rô nhüng v.n d ye lch si:r chinh trj và chInh 

trj hin nay; vic chp hành du?nig Ii, chCi tnrmg, chInh sách cüa Bang, pháp 

luât cüa Nhà nl.râc. 

c) Phi.rcrng pháp thrn tra, xác minh 

- Nu ngr&i vào Bang có mt trong các truông hcrp sau day dang là clang 
vién: Cha, mc dé, anh, chj, em rut, con dé và trong 19 ljch ngu&i vào Bang cia 
khai dy dü, rô rang, trung thl/c theo quy cljnh, thI không phài thm tra, xác minh. 

- Nu vçi (chng) ngithi vào Bang dang là clang viên hoc có mt trong 
các tnthng hqp sau day clang là clang viên: Cha, mc dé, anh, chj, em rut và 
trong 19 ljch cüa ngirô'i vào Bang cia khai dy dü, rO rang, trung thi/c theo quy 
dinh, thI không phài thm tra, xác minh ben vçi (chng). 

- Ni dung nào chi.ra rô thI thm tra, xác minh ni dung do; khi cp u9 co 
sâ (& quê quán hoc ncii Cu trü, ncii lam vic) cia xác nhn, nu CO ni dung nào 
chixa rO thi dn ban t chüc cp u9 cp trén trirc tip cüa t chüc ccr s& clang d 

thm tra lam rO. 

- Nhüng ni dung cia bit rô trong 19 lch cüa ngui vào Bang và nhüng 
ngu&i than du sinh sng, lam vic ti qué quán trong cüng mt t chIrc c sà 
dáng (xã, phtthng, th trn...) tir diii ông, bà ni dn nay thi chi u9 báo cáo vói 
chi b, chi b kt lun, cp u9 ca sr kim tra và ghi 9 kin chirng nhn, k9 ten, 
dóng du vào 19 Ijch, không cn thm tra riêng. 
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- Vic thâm tra I ljch cüa ngtthi vào Dãng trong hrc luqng vu trang duqc 
di chiu vi 1 ljch cüa ngi.rOi do khai khi nhp ngü hoc khi duçic tuyn sinh, 
tuyn ding. Nu có ni dung nào chua rö phãi, tin hãnh thm tra, xác minh d 
lâmrO. 

- Ng.thi vào Dàng dang r ngoâi niirc thI dM chiu vâi 1 ljch cüa ngiz&i 
do do ca quan có thm quyn & trong nuóc dang quàn I hoc 1y xác nhn cüa cp 
u ca s& noi qué quán hoc noi Cu trO,. ncxi lam vic cUa ngithi do & trong nu&c., 

- Ngu&i than cüa nglr&i vào Dãng dang & ngoài nuóv, thI cp u nth 
ngtr&i vao .Dãng lam van bàn nêu rö ni dung dê nghj. cpu' hoc ca quan. d?i 
din Vit Nam & ngoài rnthc (qua Dãng u B Ngoi giao) d My xác nhn; 
tru&ng hqp chua rô v chInh frj thI dn ca quan an ninh cO trách nhim quãn 1 
theo dôi ti chrc dO d thm tra. 

- Ngithi vâo .Dãng và ngithi than cüa ngu&i vào Dáng dang lam vic ti c 
quan di din, t chIrc phi chmnh phU cüa nuâc ngoài và doanh nghip 100% vn 
nuâc ngoài t?i  Vit Nam, thI di din cp u cc s& dn ncii lam vic và cci quan 
an ninh có trách thim quán 1, theo dOi các t chüc dO .d thm Ira nhttng vn 
áê cO lien quan den chinh trj cüa nh&ng ngu&i nay. 

d) Trách nhim cüa các cp u và dàng vién 

- Trách nhim cüa chi b và cp u cci s& ncii cO ngi.rôi vào Dãng: 

+ Kim tra, dóng du giáp lai yào các trang trorig 1 Ijch cüa nglr&i vào 
Dãng (chi u' chua nhn xét và cp u' c s& chua chrng nhn, k ten, dóng du 
vào 1 ljch). 

+ Gri cong van d nghj. thm tra và l ljch ngithi xin vào Dáng dn cp 
cci s& hoc cci quan cO trách thim d thm tra; trix&ng hçrp cn thit thI chi 

b cü dáng viên di thin ft-a. Dâng viên di thm tra có trách nhim báo cáo cp 

uS' nhng ni dung duccc giao bng van bàn và chju trách nhim tnr&c Dãng v 
ni dung do. 

+ Tng hcip kt qua thm tra, ghi ni dung chrng nhn, kS'  ten, dóng du 

váo iS' ljch cüa ngithi vào Dàng. 

- Trách nhim cüa cp uS' ca s& và c quan ncyi duçrc yêu cu xác nhn 
IS' lich: 

+ Chi dao chi  uS' hoc bI thu chi b (nth chua co chi uS') vâ ca quan tr%rc 
thuôc co lien quan xac nhãn vào ly lich ngum xm vao Dang 
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+ Cp u ci s ni dn thm tra: Th.m djnh, ghi nti dung cn thit v I 
ljch cüa nguâi xin vào Dãng do cp u ncii có ngithi xin vào Dãng yêu câu dã 
dung, hay chiia d(ing hoc chua dii vài ni dung ngthi xin vào Dáng dA khai 
trong 1 ljch; tp th cp u hoc ban thix&ng vi cp U)) thng nht ni dung ghi 
vào mllc "Nhn xét ciia cp u)), t chirc dàng..." a phn cui ban "Li ljch ciia 
ngii xin vào Dáng". Ngithi thay mt cp u)) xác nhn, k)) ten, ghi rô chiic v1i, 

dóng du vào 1 Ijch và gCri cho cp u)) cor s& có yêu câu; nu gCri theo duông 
cong van thI khOng d chm qua 30 ngày lam vic trong nuárc), 90 ngày lam 

vic (a ngoài nuóc) k tü khi nMn  duqc cOng van d nghj thm tra 1 ljch. 

+ Tp th .lãnh do ban t churc cp u)) cp trén trlrc tip ciia t chirc cor sa 

dãrig ncyi di.rçic yeu cu thm tra 1)) ljch thng nht v nti dung lrtthc khi xác 
nhn vão 1)) 1ch ciia ngu&i xin vào Dáng. 

d) Kinh phi chi cho vic di thm tra 1)) Ijch ciia ngithi vào Dang các cor 
quan, dun vj thi hir&ng ngãn sách nhà rnrrc, các doanh nghip nhà nixcc, cuàc 
glri cong van thm tra, cong tác phi cho dâng viên di thm tra disçrc thanh toán 
theo quy djnh hin hânh ciia Dang và Nhà nhiâc; & các doi vj khác nu có khó 
khãn v kinh phi thI cp u)) cp trén ti-crc tip ciia t chi'rc cor s& dang cp kinh phi. 

3.5. Liiy j kiln nhn xii cña doàn the chmnh trj - xã h3i noi ngithi vào 
Dãng sinh ho,t và chi uj noi ngwài vào Bang cit Ira 

Chi u' hoc bi thu chi b (ncii chua có chi u))) ly )) kin ciia di din các 
doàn th chinh trj - xã hi ma ngu&i vào Dãng là thành viên; ly )) kin nhn xét 
ciia chi u)) hoc chi b (ncri chua có chi u))) nci cu tn ciia ngu&i vào Dáng; tng 
hçrp thành van ban báo cáo chi b. 

Trithng hqp dc bit không phãi 1y )) kin nhn xét ciia chi u,) hoc chi 
bt norm cu tni di vâi ngu&i vào Thing thrc hin theo quy dnh ciia Ban BI thu. 

3.6. Nghj quylt cáa chi b3 và cap uj cothxit kit nip ngithi vào Bang 

a) Chi b (k cã chi b cor s&) xem xét: Dun xin vào Dáng; 1)) ljch ciia 
ngithi vào Bang; van ban gi&i thiu ciia dãng viên chInh tht'rc; ngh quyt giói 
thiu doãn viên ciia Ban Chp hành Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh cu 
s& (hoc tp th chi doàn cor sâ) hoc nghj quyt gi&i thiu doàn viên cong doàn 
ciia ban chp hãnh cOng doàn cor s&; ban tng hp )) kin nhn xét ciia doàn th 
chinh trj - xã hi fbi ngubi vào Bang sinh hoat  và chi u)) hoc chi b norm cu tn. 

b) Nu duqc hai phn ba so dáng viOn chInh thiic tth len dng)) kt nap 

nguai vao Dáng thI chi b ra nghj quyt d nghj cap u)) cp trén xem xét, 
quyt dnh. 
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Ngh quyét néu rö k& 1un cüa chi b v 1 ljch; thirc giác. ng chInh trj; 
uu, khuyt dim v phm cht dio duxc, li sng; náng 1irc cong tác; quan h qu.n 
chiing cüa ngthi vào Dãng; s6. clang viên chInh thirc tan thành, khOng tan thành. 

O nhüng ncii CO clang b phn thI clang u b phn thm dlnh  nghj 
quyt cüa chi b v kêt np clang viên, báo cáo cp u' co s& 

c) Tp th clang u Co sâ tháo lun,• biu quyêt, nu dircic hai phãn ba s 
cp u' viên tr& len dng thI ra nghj quy& d nghj cp u cp trén xét k& n1p. 

Nu clang u Co sä duqc u' quyn quyt djnh kk n.p clang viên thI do 
clang u' Ca s& dO ra nghj quy& và quyt djnh kt ntp. 

3.7. Quylt djnh cãa cEp ujcó thm quyn kit n(zp ding viên 

a) SaU khi nhn duçic nghj quyt d nghj kt ntp clang viên cüa cp u Co 

sf1, ban th chirc cüa cp u CO thm quyn tin hành thm djnh, Ii, trIch liic tâi 
1iu gui các dng chI u viên ban thu&ng vi cp u' nghiên cfru. 

Ban thithng v  cp u hçp xét, nu dixcic trên mt tha s thành. viên ban 
thurng vi dng ' thI ra quyt djth kt nap clang viên. Dôi v&i clang u' cci sä 
dugc u)) quyn quyt djnh kk nap  clang viên thI phái dixqc it nht hai phn ba 
cp u vien dng mâi drçic ra quyt djnh kt np  clang viên. 

b) Di vOi t chüc co sâ clang trirc thuc tinh us', thành u5r, clang u' trirc 
thuc Trung ucmg khOng duqc u' quyn quyt djnh lct np clang vin thi cp u 
co sx gfri van ban kern h so d nghj len ban t chCrc tinh u, thành us', clang u 
tric thuc Trung uong' d thm djnh, báo cáo thithng trrc cp ui'; thu&ng trirc 
cp u' thu trI cng vài các ding chI u viên ban thuing vi là trtthng các ban 
clang xem xét, nu dirçic trên mt nfra s thãnh viên dng thI ra quyt djnh k& 
n.p clang viên. 

DM vri các cp u' Ca s ttirc thuc Dãng u' Cong an Trung hang không 
thrcic u' quyn quyt djnh kt nap  clang viên thI gCii vAn bàn kern h so d nghj 
d Cc Cong tác. clang v cong tác chinh trj thm djnh, báo cáo Ban Thithng viii 
Dàng u COng an Trung uoig xét, nu ducrc trén môt nüa s thành viên dng 
thI ra quyt djnh kt nap  clang viên. 

c) Trucing hop nguoi vao Dang có van dê hen quan den lich six chinh tn 
hoc chInh trj hin nay, nu thuc thm quyn quyt djnh cüa cp u thi cp u' 
chi dao  xem xét, kt lun truàc khi xét kt nap; nu khOng thuc thm quyn 
quyt djnh cüa cp u (theo quy djnh cüa B ChInh tn) thI báo cáo ban thu?mg 
v1j tinh ui', thành ur hoc clang u trirc thuc Trung iio'ng xem xét, nu &rçYc sli 
dng b.ng van bàn thi cp u có thm quyn môi ra quyt djnh kt nap. 
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38. ni char iI kit nçip dáng viên 

a) L kt np dãng viên phâi duçrc tt churc trang nghiêm; tin hh kt 
np t1mg ngu&i mt (nu kt np tir hai nguôi trâ len trong cüng mt bui la). 

b) Trang trI l kt np (nhmn tr duOi len): Trén cUng là khAu hiu €ãng 

Cong san Vit Nam quang vinh muon nãm"; cli Dãng, cli T quc, ttrqng hoc 
ãnh Chü tjch H ChI Minh (ben trai), ánh Mac - Lenin (ben phãi), tiêu d: "L 
ktnp dângviên". 

c) Chtxoig trinh bui l kt nap 

- Chào cli (hat Quc Ca, Quc t ca). 

- Tuyên b l do, giri thiu di biu. 

- BI thu chi b hoc dai  din chi uS' d9c quyt djnh kt np dãng viên cüa 

cp uS' có thm quyên. 

- fling viên mâi dcc Ru tuyên the. 

- Dai  din chi uS' nói rO nhim vii, quyn h?n  càa dâng viên, nhim vi cüa 
chi b và phãn cong dáng viên chinh thirc giüp d dãng viên d bj. 

- Dai  din cp uS' cp trên phát biu S' kin (nu co). 

- B mac (hat Quc Ca, Quc t ca). 

3.9.. Vic xem xét, kit nip dãng viên di vol ngwôi vào Dáng khi thay dlii 
don vj cong tác hoc nol cit 

a) Ngithi vào Dàng dang trong thui gian duçiC t chüc dãng xem xét, kt 
nap ma chuyn sang don vj cOng tác hoc nai cu trñ mói. 

Cp uS' cci s& ncui chuyn di lam giy chi'rng nhn ngthi do dang dsçuc të 
chi'ic dãng giüp d, xem xét kt nap;  cp uS' cci sO' ncii den giao cho chi bO tip 
tiic phân cong dãng viên chinh thüc (không l thuc vào th&i gian dãng viên 
chinh thüc cling cOng tác vói nguOi vào Dang) theo dOi, giüp dO'. 

b) Ngi.thi vào fling chua cO quyt djnh kt np 

Ngtthi vao Dãng dã ducuc chi b, dãng uS' cci sO' xét, ra nghj quyt d nghj 
kt nap dàng nhung chua gt'ri hè so kt np len cp u5' có thm quyn kt nap 

dàng vien (dãng uS' duqc  uS' quyn, ban thuO'ng v11 dàng uS' ducic giao quyn, 
ban thuO'ng vii cp uS' cp huyn Va tucmg duung) thI cp uS' cci sO' no'i chuyn di 

lam cOng van gfri kern h so d nghj kt np dãng viên dn cap uS' cO thm quyn 
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kt nip dãng viên ni chuyn dan. Cp u' có th.m quyn kt np dãng viên nai 
chuyn dn chi do cp u trirc thuc phãn cong dãng viên chInh thirc theo döi, 
giüp cia và xem xét d kt nap. 

Ngithi vào Dãng cia duqc cp u' cc si gri nghj quyt và h sc kt nap 
dáng vién len cp có thm quyn, nhixng chua c quyk djnh kt np ia chuyn 
&in vi cong tác, hpc tp hoc chuyn c1n nui cix tth mâi thI trong thri hn 15 
ngày lam vic cp u' Co thm quyn kt nap dâng viên lam cOng van gi'ri kern. 
theo h sci d nghj kt nap dn cp u' cO th.m quyn kt np clang viên. Cp u' 
eó thm quy&n kt nap clang vién, noi chuyn dn xem xét nu dü tiéu chun, 
diu kin thI trong thñ hn 30 ngày lam vic k tr khi nhn ctuqc h s d nghj 
kt nap, ban hành quyt djnh kt nap; nu qua thai hn trên ma khOng ban hành 
quyt jnh kt nap thI cp u phái báo cáo cp ur cp trén. 

c) Ngu&i vào Dãng cia clixcic cp u CO thm quyn kt np dãng vién, ban 
hành. quyt djnh kt nap 

- Nguii vào Bang chuyn dn dcm vi cOng tác, h9c tp hoc ncii cix trü 
m&i' thuc phin vi lath dao  cüa cp u có thm quyn kt nap  clang viên (trong 
cüng. clang b cp huyn và tuong ducmg) thI cp uS' có thm quyn kt nap 
clang viên, xem xét và thông báo dn cp US' Co s& noi chuyn di, dng thoi 
chuyn quyt djiih kt np dn cp uS' co sà noi ngithi vào Dãng chuyn dn, d 
t chüc l kt nap. 

- Ngtthi vào Bang chuyn dn don vj Cong tác,. h9c tp hoc ncii cu trü 
mài ngoài phm. vi lnh dao  cüa cp uS' co thm quyn kk nap clang viên. 

+ Tru&ng hqp cp uS' có th.m quyn kt np clang viên, ncri chuyn di ban' 
hành quyt dlnh  kt  nap  ngithi vào Dâng trong thoi han  30 ngày lam vic, k ttr 
ngày ngu&i. ducic vâo Bang Co quyt djnh chuyn dn don vj hoc no'i cu trO 

mài thI cp uS' ncii chuyn di g1ri cOng van kern theo quyt djnh và hi so kt nap 
dn cp uS' cp trén tnjc tip cüa tt chüc co s& clang noi ngu&i vào Bang chuyn 
dn d chi dao chj b t ch(rc kt nap  clang viên. KhOng t chirc kt np & noi cia 
chuyn di. 

+ Tru&ng hçp cp u5' cO thm quyén kt nap. clang viên, ciA ban hành quyt 
djnh kt nap sau 30 ngày lam vic, k tir ngày ngt1i vào Bang có quyt djnh 
chuyn dn don vj ho.c nui cix trO mâi thi cp u5' có th.m quyn kt np clang 
viên ncri chuyn di huS'  quyt djnh kt nap  cüa mInh và lam cOng vAn gui kern 
theo h so d ngh kt np dn cp uS' có thm quyn kt nap  clang vien ncii 
chuyn dn d xem xét, quyt djnh kt nap. 



16.I4DTWO1 9 

Di vâi các trwYng hçp nêu trén, cp u cci só noi chuyn dn kim tra h 

sci, thu tVc  tnró'c khi t chüc kt nap; nu chua bão dam nguyen tc, thu tijc thI 

d nghj cp ur Co thm quyn kt nap  dàng viên nth ban hành quyt dnh kt 
np xem xét 'ai.  Th&i gian xem xét 'ai không qua 60 ngày lam vic, k lit ngày 
nhn di.rçc vAn bàn ct nghj cüa cp u' ncri nguYi vào Dãng chuyn dn. 

3.10. V4Icphân cong dãng viên theo döi, giáp d ddng viên dr bj 

- Dãng viên dir bj chuyn sinh hot clang (chInh thüc hoc t?m  thOi) dn 

ncii lam vic, hçc tp hoc ncYi cu trO m&i thI chi ui', clang u cci sâ no'i clang 
vien chuyn di nhn xét vào bàn tr kiêm dim cUa clang viên dir bj và giri kern 
bàn nhn xét v clang viên dij bj cüa clang viên chInh thirc duçc phàn cong gii'ip 
d d clang vién báo cáo cp u), chi b noi chuyn dn phân cong clang viên 
chInh thi'rc theo dôi, gii:ip dä. 

- Dãng viên chinh thüc theo dOi, gil'ip di clang viên dir bj tnrOc khi 

chuyn sinh hoat clang dn t chrc cci s& clang khác CO trách nhim gfri bàn nhn 
xét v clang viên dir bj. Chi b phân cOng clang vién chInh thüc khác tip tic 
theo däi, giüp d clang vién dir b. 

4. H so', thu tiic xét cong nhn dãng viên dij b thành clang viên 
chInh thn'c (k cã kt np Ji), gm có: 

4.1. Gi4y c/tang nhn h9c lop bi dt&ng dOng viên môi 

Dàng viên dir bj phái hc l&p bM duOng clang viên mâi, duçic trung tam 
chInh trj cp huyn hoc c.p u cO thm quyn kt np clang viên c.p giy 
ching ahn theo mu cüa Ban T chuc Trung uung. 

4.2. Bàn 4 k/em diem cáa €táng viên dr bj 

Sau 12 tháng, k lit ngày chi b két nap,  clang viên d b viêt bàn tr kim 

dMm néu rO tru diem, khuyêt dim ye thirc hin nhim vi clang viên và bin 

pháp khãc phiic khuyt diem, tn tai;  dê nghj chi b xét, cong nhn clang viên 

chInh thirc. 

4.3. Bàn nhn xit v itOng viên dy bj cüa d'ãng viên chink thi'c dwic 

phân cOng giáp dÔ 

Dãng viên duçic phãn cOng giñp dà vit bàn nhn xét clang viên dir bj nêu 

rO uu diem, khuyêt dim, 1p truO'ng tu tu'àng, nhn thuc v Dãng, dao  d(rc, 1i 

sng vâ rnüc d hoàn thành nhim viii duçic giao cña clang viên dir bj; báo cáo 

chib. 
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4.4. Ban niqin xét cüa doàn th chIn/i trj - xâ hi noi lam v4c và c/i uj 
naicwfrá 

Chi u có dãng viên di bj tng hqp 2  kin nhn xét cüa doàn th chInh 
trj - xâ hi ma ngithi do là thành viên; kin nhn xét cña chi u' hoc chi b 
(ncri chua có chi us') ncii cix trñ dôi vâi dáng viên dij bj d báo cáo chi bE. 

Tru&ng hçrp dc bit không phâi ly kin nhn xét cüa chi u' hoc chi 
b nth cix trü di v&i dãng viên dir bj th1rc hin theo quy djnh cüa Ban Bi thu.. 

4.5. Nghj qzyEt caa c/i b5,dãng uj ccrsó' và quyit din/i cong nhin dâng 
vzen chin/i thwc cua cap uy co 1/am quyen 

a) Ni dung và cách tin hãnh cüa chib, dáng u b phn (nu co), dáng 
u' c s&, cp có thm quyn. xét, quy& djnh cong nhn dãng viên chInh thurc 
thuc hiên theo Dim 3.6 và 3.7, Miic 3 ciia Hu&ng dn nay. 

b) Sau khi có quyt djnh cüa cp có. thm quyn cOng nhn dãng viên 
chInh thüc, chi u cOng b quyt djnh trongk' sinh hot chi bt gn nhk 

4.6. Thá lye xod ten dãng viên d4 bj vi ph9m tic each 

a) Chi bô xem xét, nu co hai phàn ba dãng viên chinh thüc tr& len biu 
quyt dng xoá ten dãng viên dx bj thI ra nghj quyt, báo cáo cp uS' cp trn. 

b) Bang u5' ccr so xem xét, nu cô bai phn ba dãng uS' viên trO len biu 
quyt dng S' xoá ten dáng viên dir bj thI ra nghj quyt, báo cáo cp u5' cO 
thm quyn. 

c) Ban thuông vi cAp u5' có thAm quyn kit. np dãng viên xem xét, nu 
CO tiên mt nfra s thành viên biu quyt ding S' xoá ten thI ra quyt djnh xoá ten. 

d) Birig uS' cc sO dixçic uS' quyn quyt djnh kt np dãng vién ra quy& 
d!nh xoá ten dáng viên dir bj nu dugc sir dng S' cüa It nhAt hai phAn ba dáng 
u5' viên duo'ng nhim. 

5. Mt so vn d lien quan den kêt np dãng viên và cong nhn dãng 
viên chinh thfrc 

A A • A . A • .7 * A 5.1. Hmnh tl,wc bieu quyet de quyet tjnh1iozc de ngh ket n,p dang vien, 
cOng nhin dáng viên chIn/i i/the, xod ten trong dank sac/i dãng viên 

Vic biu quyt d ban hành nghj quyt hoc quyt djnh d nghj k4t np 
dàng vien, cOng nhn dáng viên chInh thirc, xoá ten trong danh sách dáng vién 
ducic thixc hiên bang hinh thuc bo phiéu kin hoác biêu quyêt bang the dang vên, 
do hôi nghi chi bô va hOi nghi cua cap uy quyêt dinh Trwmg hap biêu quyét 
khOng du ti lé theo quy dmh dê ban hanh nghi quyt hoàc quyêt dinh thi phái 
báo cáo dAy dü kt qua biu quyt len cAp uS' có thm quyn xem xét, quyt djnh. 
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5.2. Trách nh41m cüa clii bf3 noi sinh hoit 4im thôi dôi vói ngwói vào Bang 
và cong nhn dáng viên cli inh th&c 

a) Kt nap  dâng viên 

- Ngii dang trong thai gian xem xét k& nap  hrçc cp u clang ncii lam 
vic chInh thIrc giói thiu dan, chi b co' quan, don vj ncii sinh hot tam th&i cUa 
nguri vào Dâng Cu dãng viên chInh thüc theo dOi, giilp cia. Khi dü diu kin, 
chi b giri nhn xét v chi b no'i ngithi xin vâo Dáng cong tác chinh thüc d 
xem xét kt np vào Dãng theo quy djnh. 

- Sau khi có quyêt djnh cüa cip u' có thm quyn k4t nap  clang viên, chi 
bO noi ban hành nghj quyt d nghj kt nap  th chirc kt nap  clang vien va lam 
thu tic giói thiu clang viên dn sinh hot clang tam  thôi  t?i  chi b ncyi hpc tap, 
lam viêc. 

b) Cong nhn clang viên chInh thüc 

- Khi clang viên hEt thôi gian dir bj, chi bQ nai sinh hoat tam  thôi cüa clang 
vien dir bj thrc hin các thu tilc theo quy djnh ti Dim 4 cña Hng dn nay 
gui v chi b nai clang viên sinh boat chInh thüc d xem xét cOng nhn clang 
viên chInh thirc. 

- Khi có quyt djnh cüa cp u' có thm quyn cong nhn clang viên chInh 
thIrc, chi u nai dân.g viên sinh boat  clang chinh thüc cong b quyt djnh trong 
kS' sinh hot chi b gn nht; thông báo cho t chtirc clang ncyi clang viên sinh 
boat clang  t?m  thai bitt. 

5.3. Thu tyc và cách tinh tui dáng cho ddng viên 

- Tui clang cüa clang viên thrçrc tInh tü ngày c.p có thm quyn k quyt 
djnh kt np clang viên, nu không có quyét djnh kt np hoc không con km 
gir duçic quyt djnh kt nap  thI ly ngày vào Dãng ghi trong the clang viên 
(tru&ng hçp ngtthi cia ra khôi Dãng ma truóc do cia duçvc xác nhn tui clang thI 
không cluçic tInh lai  tuôi clang theo quy djnh nay). 

DOi vth nhUng ngi.thi bj dua ra khOi Dáng cia ducic cap có thni quyn 
thm tra, xác minh, kt lun là bj oan, sai và tir khi duxa ra khOi Dâng dn nay 
không vi phm tu cách clang viên duqc khôi phiic quyn clang viên thi tuôi clang 
ducxc tinh lien ti1c. Dàng viên có trách nhim truy np dü s clang phi cho chi b 
trong thñ gian gián doan  sinh hot clang theo muc dóng clang phi quy djnh 
trong thi gian do. 

Dang viên duçic kt flap 'a  phãi lam bàn kê khai ye tuôi clang cOa mInh, 
báo cáo chi b; chi b thm tra, báo cáo clang u cci sa; clang u co su thAm dinh, 
báo cáo cp u' cp trén trrc tiêp. Ban thu&ng v11 c.p uS' cap trén trirc tip xem xét, 
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ra quyt djnh tfnh laj  tui dãng cho dáng viên (vic tInh Ii tu,i dãrig di vói 
dãng viên bj khai tth có th&i h?n  theo quy djnh càa Diu 1 Dãng khoá II, thai 
gian mt lion 1c vâi t chüc dãng Va. thai gian gián do?n do chuyn sinh boat 
dãng th?c hin theo quy djnh nay). 

5.4. Thôi h,n sü dyng van bàn trong h so'xét kt ,zgp  ngwài vào Thing 

a) Qua 12 tháng, k tr khi 1p h sa d nghj. xét kt nip nguYi vào Dãng 
ma chi bô chua xem xét d nghj kt nap  &rqc thI phài lam Iai các tài 1iu sau: 

- Van bàn giâi thiu cüa dãng iên chInh thüc cluqc phãn cong giáp dà 
ngithi vão Dãng. 

- Ngh quyt giói thiu doàn viOn vào Dãng cüa Ban Chp hành Doàn 
Thanh niên Cong san H ChI Minh cci sâ hoc tp th chi doàn cci sà; ban chp 
hành cOng doàn cci sf1. 

- Van bàn thm tra b6 sung l ljch cüa ngu&i vào Dãng nu Co thay dM so 
vài thtyi dim thm tra ln tru6c. 

- ' kin nhn xét b sung cüa doàn th chInh tn - xa hi noi ngtthi. vào 
Dàng sinh boat  và chi u' hoc chi b non cu trñ. di yài nguäi xin vào Dãng. 

b) Qua 60 tháng, k ti ngày ngLthi xin vào Dâng duqc. cp giy chüng 
nhn dã h9c 1p  bi duàng nhn thixc v Dãng ma chi bt chua xem xét d nghj 
kt nap, thI chi bt phãi giâi thiu ngrnYi vào Dãng h9c lai  dé duqc cp giy 
chimg nhãn m&i trithc khi xeni xét, kt nap. 

6. Kt np dãng viên trong mt s trirèng hqp cii th 

6.1. Kt nap  dàng viên di vói ngu&i theo ton giáo; ngthi có quan h hon 
than vi ngtthi nuic ngoài; ngthi có quc tjch Vit Nam nhirng gôc là ngu&i 
nuâc ngoài thrc hin theo quy djnh cia B Chinh trj, Ban BI thu và huóng dn 
cña Ban To chic Trung ucing. 

6.2. M3I s trumg h9p cy the k/uk 

a) Ngu&i dang h9c tp trung ô cc sO dào t?o  tà 12 tháng trO len: Do t 
chüc dâng 0 cci sO dào t?o.  xem xét .kt nap  NguOi dang cOng tác bit phái tir 
12 tháng trO IOn, do t chirc clang noni cong tác bit phái xem xét, kt nap. 

T chi'rc clang don vj cir di h9c, di cOng tác bit phái và t6 chirc clang 0 dja 
phixcing ncii nguOi vào Dàng cu trñ có van bàn nhn xét v ph.m cht chinh trj; 
dao düc, li sang; quan h xã hi; vic chp hành thiOng li, chñ trucmg cüa 
Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nrnrc gi'ri v cAp u' cci sO dào tao  hoc cAp 
uy nrn ngucn vao Dang cOng tác biêt phai dO co Cci 5(1 xem xet 
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b) Nguôi dã t& nghip ra tru&ng v dja phixong ch& vic lam thI t chirc 
dáng & dja phuang xem xét kt nap. 

c) Ngu&i dang lam hçp dng t?i  cci quan, doanh nghip, don vj sj nghip: 

- Nu lam hqp dng CO thai han,  thai gian thijc t lam vic tai co quan, 
doanh nghip, dan vj sij nghip dui 12 tháng thI t chüc dáng ncii cu tth xem 
xét kt nap; tru6c khi lam thu ti1c xem xét kt np phãi có nhin xét cüa Ca quan, 
doanh nghip, dan vj sir nghip ncli ngithi vào Bang dang lam vic. 

- Nu lam hqp dng lien tic tr dir 12 tháng trâ len thi t chüc dãng cüa Ca 
quan, doanh nghip, dan vj s1r nghip nai ngthi do lam vic xem xét kt nap; nai 
không có t chrc dãng thirc hin theo hi.róiig dn cüa Ban T chi'rc Trung hang. 

7. Phát và quãn l the dãng viên 

7.1. Phát và qudn 1j5 the dáng viên 

a) The dâng viên là chtirng nhn quan tr9ng cüa dãng viên, ducic phát khi 
dâng viên dã duçirc cong nhn dãng vien chInh thrc. 

Bang viên duçc cOng nhn chinh thüc tai  t chüc dáng thuc Bang b B 
Ngoi giao thI do Bang u' B Ngoi giao xét, lam the dãng viên. 

Bang u' B Ngoi giao có trách nhim quán 1 the dáng khi dáng vien 
chuyn sinh hoat  dãng ra ngoài nu&c và trao 'ai  the dáng cho dàng viên khi dàng 
viên tth v nutc. 

b) Bang viên ttir trn thI gia dInh cüa dang viên do dugc gilt 1i the dãng viên. 

c) Bang viên bj khai trü, xoá ten và dim ra khOi Bang bang các hInh thirc 
khác thI chi bô có trách nhim thu lai the dãng np len cap u cap trên tnrc tiêp. 

d) Bang vién hoc to chuite dâng phát hin vic suit ding the dáng viên sai 
uy djnh, the dãng bj th,t lac,  mt hoc lam giã thI phái kjp thai báo cáo cp ui'. 

d) Vic kim tra k5 thut the dâng viên theo h.ràng dn cüa Ban T chuirc 

Trung uong. 

7.2. Trách nh&m cüa các cip uj trong vicphdt và quán lfl the dâng viên 

a) Cp u cci sà: Lp danh sách dãng viên duçc d nghj cp the, xét va 
lam thu tic d nghj cp u cp trén trijc tip xét phát the dàng viên, cp Iai  the 
dãng viên bj mt ho.c bj hông. Sau khi cO quyt djnh phát the cila cp u' có 
thm quyn, chi b t chiitc phát the dãng viên tai  cuc h9p chi b; djnh k' hang 
nãm chi b kim tra the cüa dàng viên trong chi b. 
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b) Cp u cp trên trrc tip cüa t. churc ca si dãng: Xét, ra quyt djnh 
phát th dng vin, cp 1i the dáng viên bi mt hoc bj hông; Ip danh sách. 
dãng viên duqc phát the trong dãng b; vit the dãng viên và quãn. 1 st phát the 
dãng. viên. 

c) Tinh uS', thành  uS', dãng u5" trrc thuc Trung ucing: Chi d?o,  hithng 
dan, kim tra cp uS' cp dithi thirc hin vic phát và quán iS' the dãng viên; 
hng näm báo cáo Ban T chóc Tiiing ucmg. 

8. Quãn 1 ho so' dãng viên 

Vic quãn IS'  h so" clang viên thirc hin theo Quy djnh thi hành Diu I 
Dãng cia Ban Chip hãnh Trung uo'ng khoá XIII, cii tIi nhu sau: 

8.1. HE so' 64ng viên 

a) Khi dixçic kt np vào Dàng 

+ Giy chirngnhn hçc lop b,i dng nhn thi'rc ye f)ãng.. 

+ Don xin vàô Dáng. 

+ LS' ljch cüa nguôri vào Dãng và cácvän ban thm tra kern theo. 

+ Giy giOi thiu cüa clang viên chInh thüc thrçic phãn cong giuip d. 

+ Nhj quyt giOi thiu do.àn vién ru t vào Dang cüa Doàn Thanh niên 
Cong san H Chi Minh hoc cüa cong doàn Ca sO. 

+ Tng hcip S' kin nhn xét cüa doàn th chinh trj - xã hi ncii lam vic Va 
chi u5' (hoc chi b) noi Cu trO di vOi ngu&i vào Dáng. 

+ Nghj quyt xét, d nghj kt np clang viên cüa chi b. 

+ Báo cáo thm djnh cüa clang u5' b phn (nu co) 
+ Nghj. quyt xét, d nghj kk nap  clang viên cüa dáng uS' cci sO. 

+ Quyt djnh kt np clang. viên cüa cap uS' có thm quyn. 

± LS' ljch clang viên. 

+ Phiu clang viên, 

b) Khi dng viên dã &rcic cong nhn chInh thüc có them các tâi 1iu sau: 

+ Giy chüng nhn hçc lop bi dung clang viên rnOi. 

+ Ban tir kim dim cüa clang vién dir bj. 

+ Ban nhãn xet clang viên dis bi cua clang viên duoc phãn cOng giup d 
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+ Tng hcp kin nhn xét cña doàn th chInh trj - xâ hi nai lam vic và 
chi u (hoãc chi bô) ncii cu trü di v&i dàng vién dr bj. 

+ Nghj quyt xét, d nghj cong nhn dáng vién chInh thi.'rc cüa chi b. 

+ Báo cáo thm djnh cUa dãng u b phn (nu cO). 

+ Nghj quyét xét, d nghj cong nhn dãng viên chInh thüc cOa dãng u r co sà. 

+ Quyt djnh cong nhn clang viên chInh thüc cüa c.p u' có thm quyn. 

+ Các bàn b sung h so clang viên hang nãm. 

+ Các bàn thm tra, kt lun v 1 ljch clang viên (nÜ co). 

+ Các quyt djnh cüa cp có thm quyn v diu dng, b nhim, nghi 
hiiu, nghi mt sIrc, chuyn ngành, phiic viên, xut ngi$, k lut, khen thuOng; 
bàn sao các van bng chüng chi v chuyên mOn, 1 lun chInh trj, ngoi ngU, 
tin h9c. 

+ H thng giy gi&i thiu sinh hot clang tir khi vào Dãng. 

+ Các bàn tr kim dim hng näm (ci'ia 3 näm gn. nht) và khi chuyn 

sinh hoit clang cüa clang viên. 

- Ngoài nhüng tài lieu trén, nhüng tài Iiu khác kern theo trong h so clang 
viên dicu là tài lieu tham khão. 

- Các tài lieu trong h so clang viên (tth phiu clang viên duçTc sap 4, 
quàn l theo quy djnh riêng) duqc ghi vào bàn mvc  liic tâi lieu và sp xp theo 
trInh tr nhu trên, dua vào tài h so d quán l; bàn miic 1iic các tài 1iu trong h 

so clang vién phái di.rçxc cp u' quân l h so clang viên kim tra, xác nhn, k 

và clóng du cp U). 

c) B sung, hoàn chinh h so clang viên 

- Di vâi clang vién duçrc kt np vào Dáng tt'r khi thc hin Quy djnh s 
29-QD/TW, ngày 02/6/1997 ca B Chinh trj khoá VIII cln nay, trong h so 
clang viên phài có clü các tài lieu nhu quy cljnh ti Dirn a, b nêu trén. 

- D6i v&i nhUng clang viên ducic kët np vào Dáng tnróe khi Co Quy djnh 
s 29-QD/TW, ngày 02/6/1997 cüa B Chinh tr khoá VIII thI các cp u' duqc 
giao quân l h so clang viên t chüc kim tra, suu tni, thu thp b sung các tãi 
1iu cOn thiu trong h so clang vién d hoàn thin ho so clang viên, sp xp, 

quán 1 theo quy djnh. 
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Tru&ng hcrp dã sizu tm, thu thp tài 1iu nhixng vn không dü các tãi 1iu 
trong ha dãng vién theo quy djnh thI cp u ncii. quãn 1 h Sd dâng viên xác 
nhn, k ten, dóng du vào bàn mic hic các tài lieu có trong h so' dâng viên 
dang quãn 1', lam Ca s& cho vic quãn ly dãng viên. Va chuyan sinh hoat dàng 
chmnh thüc cüa dàng viên. 

- Ba sung ha so' dáng yiên-. h.ng  nám và khi chuyM sinh hoat dãng 
chInh thü'c: 

+ Bjnh kS'  hang nãm và khi dãng viên chuyn sinh hot chInh thüc, dang 
viên phái ghi ba sung nhiing thay diii v: Trjnh d (1 1un chInh trj, h9c van, 
chuyên niôn, nghiêp vu, ngoai ngt, vi tmh ), don vi, chuc vu cong tac, nghê 
nghip, khen thithng, k Iu.t, hoàn cành gia dInh (cha, mc, vq, chang, các 
con..) d t chrc clang ba sung vào ha so dàngviên và dóng du. cüa cp u)r Vao 

ch dãb, sung. 

+ Chi u, chi b hu&ng dan,, thu nhn, kim tra, xác nhin phiu ba sung. 
ha so clang viên,. vit ba sung nhUng thay dai vào danh sách dãng viên cüa chi 
bô va chuyn phiu ba sung ha so clang viên len clang u co' sâ (nu là chi bO cci 
sà thI chi u' xác nhãn vào muc cña cp u ccr sO') 

+ Cp u' Co so ghi ba sung vào l ljch clang viên và danh sách dãng viên 
cüa dang b, chuyn phiu ba sung ha so clang viên len cp u cp trén trrc tip. 

+ Cp u' pp trên trirc tip cüa. t. chi'rc cci sO clang ba sung vào phiu 
clang viên, I 1ch clang vién, danh sách clang viên và co' sO dü 1iu clang viên; 
hxu gitt phiu ba sung cing vOi ha so' clang viên, nu cp u cci s& quãn 1 h so 
clang viên thi chuyn phiu cho cAp u Co sO. 

8.2. Yêu cu quán 1j /zt sc dãng viên 

a) Ha so' clang viên phâi duqe th chIrc clang quàn 1 cht chê theo ch d 
báo mit, khOng duçrc ty xoá, tr sira chüa. Khi Co di can dr pháp l, thrqc cAp 
u' cO thArn quyn clang bng van bàn thI cAp u dixçic giao quàn l hA so' m&i. 
4ixçc si:rn çha vào ha sq clang vién và dóng dAu cfia cAp u' vào cha süa chUa. 

b) Ha so' clang  viên do cAp u,) ca sO ncii dãiig viên. clang sinh hoat  clang 
chInh thirc quãn 1, k ca clang viên là can. b thuc din cAp u cAp trén quãn l. 
Cap u co sO không có diu kin quàn l" và b quàn ha so' clang viên thI da 

nghi cAp u' cAp trên trirc tiEp quán l", báo quan. 
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c) Quãn 1 h so khi chuyn sinh hot dãng: 

- Khi dâng viên chuyn sinh hot dãng, cp u noi dâng vién chuyn di 
lam dy dü thu tiic, niêm phong ho so, giao cho dáng vién trirc tiêp mang theo 
d báo cáo vci cp u' ncii dãng viên chuyn dEn; tnrô'ng hçp dc bit thI to cht'rc 
dãng chuyên ho so. 

- Tt chüc dãng tiEp nhn dãng viên phãi kiEm tra cht chë h so dãng 
viên theo danh miic các tãi 1iu có trong h so, vâo so theo dOi, sp xEp, quãn 
l; nEu chua có xác nhn cüa cp u quàn i ho so dáng viên (nci dáng viên 
chuyn di) trong danh mc so dâng viên thI chua tiêp nhn sinh hot dãng. 

d) Quân l h so clang viên khi t chrc clang bj giái tan, giái thE, sap 

nhãp, hcp nht hoc chia tách: 

so cüa dáng vién ô nhUng t chüc dng bj giái tan, giái thE, sap nhp, 
hqp nhât hoc chia tách do cap u' cap trên tnrc tiêp cüa tO chirc clang do kiEm 
tra, thu nhn, quãn l và xCr 1 theo quy djnh. 

d) H so cüa clang viên tü trn hoc b dim ra khOi Dáng thI cp u cp 
trên trirc tiêp cüa t chirc Co sâ clang quán I. 

e) Nghiên cfru, khai thác h so clang viên: 

- Can b, clang viên mun nghiên ciru so clang viên phâi thrcic s1r dng 
cüa cp u' quán 1 h so và phái thirc hin dung hithng dn cüa can b quân 

1 h so clang viên. Vic nghiên ciru ht so clang viên duçic tiEn hânh t?i  phông 
h so. Tnthng hcip cn sao chp hi so dãng viên dE nghiên cüu thI phãi duçic 
cp u' quãn 1 h so dng . 

- Trong qua trInh nghiên ciru ht so clang viên tuyt d,i khOng ducic ty 
xoá, sCia chüa, ghi them, dua them hoc rOt bót tâi lieu trong h so. 

- Khi clang viên xem h so cüa mmnh, nEu thy có vn dE gI chua dông 
tInh thI phái báo cáo vii cp u quàri 1 h so xern xét, giãi quyEt. 

- Can b dugc giao quán 1 h so clang viên phái km giy gii thiu, có s 
theo dOi, ghi rô ngày thang näm, h9 ten, dcm vj cüa ngithi dEn nghiên ciru h so. 
Nguori dtrçic cp uS' cho muçm h so dê nghién ciru phái kS'  mugn vào s theo 
dOi và trá li h so di'ing thñ gian. 

g) Quàn iS', sü dmg phiEu clang vién: 

- PhiEu clang viên do cp uS' huyn vá tuung di.rcrng quan IS'  (thay cho so 

yEu IS'  ljch clang viên M2) theo thir tr trong danh sách clang viên cüa tirng t 
chuc co sr clang trtrc thuc. So yEu iS' ljch M2 ducic chuyOn yE hru gilt cOng vói 

h so clang viCn, không dugc thanh IS'. 
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- Khi dãng vién chuyn sinh hoat dâng chInh thüc ra khôi dáng bt huyn 
và tixcing chring thI không phài khai 1i phiu dàng viên, ma phik dãng vién 

- . , r• , ,. duqç chuyen glao. cung vrn ho sa dang vien den dang b9 mcii de quan ly. 

h) Ta chüc quãn 1' h so dãng vién: 

- H thng s theo dOi, quãn. 1 h -so dng viên gm: S danh sách dãng 
vjên dang sinh hoat tai  chi b (ca dãng viên chmnh thirc và dir bj); s dàng vién 
dã ra khôi Dãng (xin ra, xoá ten, khai trir); s dàng viên dã tir trfl; s theo dOi 

giao nhn h so dáng viên và. muçrn dc h so dàng viên. 

- H so dãng viên duçic sp xp theo yêu cu d tim, d th.y và .d báo 
quãn theo tCrng 

loai 
h so dàng.viên i mi cp quàn 1. 

- Noi lixu giii h so dãng vién phái có phixang tin chng mi mçt, am 

itht, phông hoã, 111 1%it; thrc hin clang ch d báo met. 

Djnh k' 6 tháng phâi dt,i chiu danh sách clang viên vâi s krçing h so 
clang viên, kjp th&i phát hin nhttng tài Iiu trong h so clang yiên bj hu hông d 

xr 1 ngay. Khi thay di can b quàn 1 phâi có biên bàn giao nhmn chit ch, 
diing quy djnh. 

- - - * A ? ? * A A A A - A 8.3. Trach nhiçm cua dang vien va cap uy ye xay drng va quan ly ho 
ST/ dãng viên 

a) Di vâi ãng viên: 

- Phãi tr khai 1 1ch, phiu dãng viên cüa mInh mt cách dy dii, rö rang, 
chInh xác, trung thirc theo quy djnh. 

- Dinh k h&ng nãm hoc khi chuyn sinh hot clang chInh thüc phâi ghi 
dy dii nhüng thay di ciia mnh vào phiu b sung h so clang viên, báo cáo chi 
u,chib. 

- Báo quàn, giü gin cn then  h so chuyn sinh hoat  clang, không lam 
hông, không cho ngi.thi khác muqn; nu d mt, lam hông ht so clang viên phái 
báo cáo cp u' rö I do d mit, lam hông, kern theo bàn xác nhn ciia cp u' 
hoc cong an xã, phithng,... noi bj mat, lam hông h so clang vién 4 duct xem 
xét, lam Ii h, so clang viên. 

b) Bi vói cap co sO: 

- Chi ui', chi b, clang u b phn (nu co) quàn 1 s danh sách clang viôn. 
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- Cp u ccy sä quân 1 h sci dãng viên và s danh sách dâng viên theo 
dung quy ctjnh v sfr ding, báo quán M sc dãng vién; hi.r&ig dan, kim tra, thu 
nhn phiu b sung h sci dãng viên, ghi bô sung vào 1 ljch clang viên và danh 
sách clang viên cüa clang b, chi b ca sâ, chuyn phiu b sung sci len cp 
u cp trên tr%rc tip; djnh k' (3 tháng 1 1n) kim tra phiu báo chuyn sinh 
hoat clang d theo dOi s clang viên chuyn dn báo cáo cp u có thm quyn 
xiir l clang vién qua 3 tháng không np h sci chuyên sinh hot clang ma không 
có ly'r do chinh dáng; kim tra, b sung danh sách clang viên; vit phiu báo clang 
vién dã tfr trn và phiu báo clang viên ra khôi Dãng chuyn giao cüng h sc 
clang viên dã tir trn, h scr clang viên bj clua ra khói Dãng len cp u cp trên 
tnrc tip trong thi hn 30 ngây lam vic k tir khi 1p phiu báo; xét, 1p  h sç 
cüa clang viên bj mt, b hông và báo cáo cp u' cp trên. 

c) Di v6i cp u' cp trên trirc tiêp cüa to chirc cci s& dãn: 

- Huàng dan, kim tra vic thirc hin các quy dlnh  cüa Trung uxng 
quãn 1 h sc clang viên a các t cln'rc clang tr1rc thuc. Chi giao h scr clang viên 
cho cp u)) cci sâ quán 1 khi có dñ diu kin v phi.ro'ng tin bâo quãn và có can 
b thc hin vic quãn l; khi bàn giao phãi Co biên bàn giao nhn cht chë. 

- Quàn I phiu clang viên, s danh sách clang viên cüa các to chüc cci 
clang tr1rc thuc; h sci kt nap  cüa clang viên d bj và ht so' cüa clang viên & các 
t chCrc cci s& clang chi.ra duqc giao quàn 1. 

- Djnh kS'  hng näm kim tra danh sách clang. viên & các cp u' cci sà trçrc 
thuôc và báo cáo len ban M chirc tinh u, thãnh u, clang u tnjc thuc Trung 
umig v các bin dng cña cli ngü clang viên theo các mu biu báo cáo dã 
quy dnh. 

d) Di vói ban t chüc tinh u5, thành u và tuo'ng dixoiig: 

- Hu&ng dan, kim tra vic thirc hin các quy djnh c1ia Trung ixcing v 
quàn l h sci clang viên & các cAp u' cAp di.r&i; bi dung nghip vi cho can b 
lam nghip vii quàn. 1 ht so' clang viên & các cAp u trrc thuc. 

- H.ng näm t chirc di khóp và rut kinh nghim v cong tác quân l hè 
sci clang viên và báo cáo Ban T chüc Trung ucing. 

9. Giãi quyt riêc thay dôi hç ten vã ngày tháng nãm sinh 

9.1. Tru&ng hqp clang viên cAn thay di h9, ten khác vói dã khai trong l 
1ch clang viên thI thijc hin nhu sau: 

- Dáng viên giri den cap u cci s& do'n dê nghj và van ban chInh thüc cila 
cci quan nhà rnthc cO thAm quyn cho phép ducic thay dM h9, ten. 
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- Cp u cc sâ xem xét và d nghj cp u cp trên trirc tip xem xét, 
quyt djnh. 

Khi có quyt djnh cüa cp u có thm quyn cho thay di h9, ten thi t 
chIrc dãng quãn 1 h so thirc hin chinh sira Mng  b hç, ten. trong các tài 1iu 
và co sâ dit 1iu dãng, viên do cp u các cp quãn 1. 

9.2. K hr ngày 18/8/2016, không xem xét diu chinh ngày tháng nãm 
sinh cüa. dãng viên; thng nMt xác djnh tui cüa dàng viên theo ngày tháng nàm 
sinh khai trong h so 1 ljch dàng vién (M so gc) khi duçic kt ip  vào Dãng. 

10. Chuyn sinb hott dâng 

Viêc chuyên srnh boat dang thuc hiên theo Quy drnh thi hanh Diêu e 
Dâng cüa Ban Chp hành Trung uang khoá XIII, Cu th là: 

10.1. Trách nh4m cüa dáng viên và cip uj v chuyn sinh hoit thing 

a) Di viii dãng viên 

- Dàng viên phái xut trInh quyt djnh hoc vãn ban cUa cp có thin 
quyn cho chuyn cong tác, thay di ncii cu trü và bàn tir kim dim v tru, 
khuyt dim thirc hin thim vii dãng vién trong mt näm. truâc thôi. dim 
chuyn sinh hoat dng, báo cáo chi ur, chi b lam thu tic chuyn sinh hoat dáng 
chInh thüc hoá sinh hoat dãng tm thii dn dàng b mói. 

- Dàng viên: phãi bâo quãn h si chuy&i siPh. hot dáng, nu d mt giy 
gifci thiu sinh hot clang và h so thI phái báo cáo ngay vii cp u noi dâ lam 
thu tic tnthc do (tixông trInh rô l do bj m.t va bàn xác nhn cüa cOng an xã, 
phwirng hoc huyn,, qun... ncii bj mt M so chuyn sinh hot) d cp u xem 
xét và giri thiu vOi cp u Co Si noi chuyn di xét, 1p  1.i h so clang viên va 
lam li thu tiic chuyn sinh hot clang. 

b) D6i vãi cp u co 

- Chi us', chi b trrc tip lam thCi tic gii thiu, ghi nhãn xét vào bàn kim 
dim cüa dãng viên và giao cho bi th.r hoc phó bI thu cüa cp u k giy giiri 
thiu sinh ho.t clang. 

- Dâng u' co s&, chi u, chi bO Co sô trirc tip lam thu t1c gi6i thiu; nhn 
xét, dóng du chrng nhn. vào bàn kiêni dim clang viên; xét cp 1i và chuyn 
sinh hot clang cho clang viên bj mt h so; quán 1 s giói thiu sinh hot clang, 

bI thu, phó bI thu, u 'viên ban thu&ng vii cüa cp u' k giy ghri thiu chuyn 
sinh hôt clang. 
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c) Di vâi cp u cp trén trrc tip cüa t, chüc cot s& dãng: 

- Humg dan, kim tra vic thrc hin các quy djnh cüa Trung ucmg v 
gi&i thiu sinh hot dâng c các cp u tnrc thuOc; xü 1 các tnthng hçip dâng 
viên chni np h sot hoc không np h sot chuyn sinh boat dãng; dng chI bi 
thu, phó bi tint, vién ban thu&ng vv, trtthng ban th chüc cüa cp u k giy 
giâi thiu sinh hot dãng và. dóng du cüa cp u. 

- Các cp u' cp trên cüa t chüc cot si dáng (cap u st.r doàn, quán khu, 
qun, binh chüng...) trong Dng b Quán di do dng chi bi thu, phó bi thu, u 
viên ban tlnthng v11 k vâ dóng du cüa cp u, hoc lAnh dao  ccx quan chinh trj, 
ccx quan to chCrc trong Quãn dti k và dóng du cüa cot quan chinh trj. Cp u 
cp trén cüa tt chüc ccx sr dáng trong Dãng b Cong an do dng chI bI thu, phó 
bi thir, u' viên ban thu&ng vi k'và dóng du cüa cp u; ccx quan dam nhim 
cOng tác dáng, cong tác chinh trj ky', dóng du; nu k2  thüa 1nh ban thix?mg vii 
cp u' thI dóng du cp ui'. 

- Dâng u' B Ngoi giao do bI tint, phó bI thu k hoc u quyén cho lânh 
dao Ban T chirc k thra 1nh và dóng du cüa cp us'. 

- Chi do ban th chirc cp u thc hin thu tVc  giói thiu sinh boat  dâng, 
viEt phiu báo chuyn sinh hoat dãng và si:r dicing, quán 1 s giâi thiu sinh 
boat dãng. 

d) Di vJi tinh u và tucxng thrcxng: 

Chi dao các cp u trirc thuc thirc hin quy djnh cüa Trung uo'ng v gi&i 
thiu sinh hoat  dâng. Tinh ur, thành u, dâng u' trirc thuc Trung uo'ng duçxc u 
nhim cho ban t chirc cüa cp mInh; Quãn u Trung uoig ducxc u, nhim cho 
Tng cic ChInh tr hoc Cjc T chüc; Dãng u' COng an Trung ucxng duçxc u' 
nhim cho Cc Cong tác dig và cong tác chInh trj lam nhim vii giói thiu sinh 
hoat dáng cho t chtrc dãng và clang viên. 

- Các ccx quan cña cp u' duçrc giao nhim vi nêu trên CO trách nhim 
giOp cp u' huó'ng din, kim tra vic thirc hin nguyen tic, thu ti1c v gi1i thiu 
sinh hoat clang a cp u cp duài; bM dirOng can b lam nghip v11; hang näm 
rat kinh nghim v cOng tác gi&i thiu sinh hoat  clang, báo cáo Ban T chrc 

Trung iicxng. 

- Thm quyn k giy giói thiu sinh hot clang: 

+ Ban t chirc tinh us', thành u, clang u trirc thuc Trung uang do 

truàng ban, phO tru&ng ban k và dóng du. 
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+ Clic Cong tác dãng và cong tác chInh tn, BO Cong an, do lãnh dao  Cic 
k và dóng du cüa Ciic. 

+ TOng cuc Chmh ti-i Quân dot nhãn dan Viêt Nam do lath dao Tong cue 
k, dóng dAu cüa Thng ciic ChInh trj. Nu u quyn cho lath dao Ciic To ch(rc 
k thI dóng du cüa Ciic TO chüc. 

Các:dng chI duqc k giy giói thiu chuyn sinh hot dãng phâi bâo dam 
các nguyen tic, tbñ tiic chuyn sinh boat dàng vl chju trách nhim tnithc cap ui'. 

d) Bang viên chuyn sith hot dàng chfnh thIrc hoc tm thtyi tCr M chIrc 
dãng & trong nuàc ra, th chrc dãng & ngoài nithc vi dãng viên a ngoài nu&c tr& 
v nuâc., thijc hin theo htràngdn cüa Dâng u Bt Ngoi giao. 

10.2. Th a tyc chuyn sinh ho9l dáng 

10.2.1. Chuynsinh ho gt dángchInh thic 

a) O trong nithc: 

- Dãng viên ducTc cp Co thm quyn quyt djnh chuyn cong tác sang 
don vj khác, duqc nghi huii, nghi mt sue,, phic viên hoc thay dOi ncri. Cu tn 
lâu dài; dãng viên di cong tác bit phái, thng cu&ng cho c.p xa ncii biên gi&i, hái 
dao (dOi vrn bO dôi biên phong) hoàc den lam vlêc theo hop dOng lao dOng 
khOng xác djnh th&i han  hoc hop dng lao dng xác djnh th&i hn th 12 tháng 
den 36 thang on cac con quan, doanh nghiêp, don vi sir nghiêp va hOi quan chung 
thI giâi quyêt vic chuyên sinh hoat dãng nhu sau: 

+ O nhüng ncri có th chüc dãng: Chuyn sinh hot dáng chInh thirc dn t 
chuc con so dang ncn dãng viên den lam viêc hoäc noni eu trü lâu dat 

+ O nhung ncii chua có t chtrc dãng: Nu Co quan, doanh nghip, don vj 
sir nghip... & qua xa. noi dng viên thng tth thI duqc chuyên sinh hoat  dãng 
chinh thirc dn dãng b nai dãng viên tm trü. Tnr&ng hçp dàng viên den lam 
vic 6 gn ncri thu&ng trü thI dãng viên v.n sinh boat a dãng bO Cu. 

- Dàng viên là hc sinh, sinh viên tt nghip ra tnr&ng & trong mrâc ma 
chua có ncri nhn lam vic hoc noi lam vic chtra Co t chirc dãng thI dãng u 
nhà tnr&ng çó th dé dãng viên sinh hot & dãng bO nhà tnr&ng trong 12 tháng 
(hoc chuyn sinh hoat dãng v th chüc dãng ncri Cu trü theo d nghj cüa dang 
vien), qua th&i h?n  nay thI gi&i thiu chuyên sinh hoat dãng chInh thirc cho dãng 
vién v dáng b non cu trñ. 

b) Ra ngoài nu&c và tir ngoài nuóc v: 

Dàng viên duqc ci'r di cOng tác, hçc tip, lao dng, dude  con quan co thm 
quyn dng cho di thàm ngu&i than.., a ngoài nuâc tir 12 tháng ti-a len, nu & 
do chua co to chtrc dang thi giai quyêt viêc chuyên smh hoat dang nhu sau 
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+ Bang vién di dmi lé thI Bang u Bc Ngoi giao trirc tip hi.róng dn 
sinh hoat dãng. Khi dãng viên ngoài nu&c trâ ye thI phái có bàn t%r kiêm diem 
trong thai gian i ngoâi nithc (v gift gin tu each dãng viên, thirc hin nhim vli 
duqe giao...), Co xác nhn cüa t chirc dãng hoc ccr quan d?i  din cüa ta i nuàc 
sa tai;  cáe 1rumg h9p khác thirc hin theo hi.thng dn ciiia Bang u B3 Ngoai giao. 

+ Bang viên ra mxic ngoâi 1p doàn CO ttr 3 dáng viên chinh thi'rc trâ len 
thI Bang u' B Ngoi giao ra quyêt dlnh  thânh 1p chi bt dãng, chi djnh chi uS', 
bi thu,. phO bI thu vá giao nhim vi cho chi bt trong thai gian i ngoài nirâc. Khi 
dáng viên trâ v& chi uS' nhn xét vào bàn kim dim cüa dâng viên d Bang u5' 
B Ngoi giao xem xét, giâi thiu sinh ho?t dáng eho dàng viên v sinh hoat 
dãng a trong nuôc. 

10.2.2. chuyn sin/i hoqt dáng tgrn thô'i 

Vic chuyn sinh hoat dàng t?m  th&i dliqc thirc hin di vâi các 
trirang hçp sau: 

a) O trong nuóc: 

Bang viên di cong tác, h9c tip,  lam vic (k cá cOng tác bit phái), lam 

hçrp dông, thay dOi noi eli trá r trong nuôc; dãng viên là can b, cOng nhãn vien 
& các doanh nghip, là xã viên các hqp the xã vi khOng cO vic lam phái v nai 
cu trO nghi ch& vic lam... trong th&i gian tr 3 tháng den du&i 12 tháng; dâng 
vién duçic cü di .hçc & các cci sà âàø tao  trong nuóc tfr 3 thàng den 24 tháng, sau 
do lai tr& ye dan vj cii. 

b) Ra ngoài nu&c: 

Bang viên di cong tác, h9c tap, lao dng, chtra bnh, di thäm ngu&i than & 
nuâc ngoài... (ducTc ca quan có th.m quyên cüa Nhà nu&c cho phép) tir 3 tháng 
den du&i 12 tháng, sau dO l?i  trä ye nithc thI Bang uS' B Ngoi giao hu&ng dn 
thO tuc chuyn sinh hoat dãng tm th&i. 

10.3. Vic quán !j sinh hoqt ddng và chuyên sinh hoçxt dãng trong 
m5t st trw&ng hp ci the 

a) Vic quán IS'  sinh hoat dáng cüa dàng viên hot dng 0' xa nai cix trü, 
lam vic kru dng, khOng n djnh hoc 0' ncii chua có t ch0'c dàng: 

Bang viên di lam vic km dng 0' các dja phucmg trong nir0'c, vic iam 

khOng on jnh hoc 0' nhiing noi chua có t chiirc dãng, khOng cO diêu kin tr& 
v tham gia sinh hoat chi b theo quy djnh eüa Diu .1 Bang thI dãng viên phài 
lam don báo cáo chi bô xem xét cho tam min sinh boat. 

Nu dàng viên di ra ngoài dja phuung ncli cix trñ (vI vic lam hoäc vi 
vic rieng) có iS' do chinh dáng và th&i gian du&i 12 tháng thI chi b xét, d nghi 
dâng uS' Ca s& cho dàng vién duçic tam  min sinh ho.t dãng và cong tác trong 
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th&i gian do. Bang viên phãi dang k) t?m  trii vi chInh quyn dja phuong ni 
dn và gift gin lit each dãng viên, dóng clang phi theo quy djnh; h& th&i gian 
phái eó nhn xét cüa cci quan, chInh quyn dja phtrcmg (xä, phtthng, thj trn, ccr 
quan, don vj...) r nai dn cl chi b b trI sinh hoat clang tth 1i. Nu r noi dn, 
clang viên không thirc hin thric vic clang k t?m  trU, ht thtii gian trên phái 
lam bàn tr kim dim v. yic girt gin fir each clang viên, báo cáo chi b d chi 
b xét cho sinh hot clang tth 1i 

Trithng hçip clang viên c.n tip tic di them dqt mài thI phái cO don bá 
cáo vri chi b d chi b xem xét, quyt djnh. 

•b) Vj.c chuyn sinh boat clang di vth clang viên nghi chi lam thu tic 
nghi hiru. theo ch dO: 

Trong thOi gian clang viên nghi cong tác chi lam thi ttic nghi hu'u thI 
ducic chuyn sinh hot clang Wm th?yi v clang bO noi clang viên cu trü; nu clang 
viên co don d nghj thi chi bO xét cho min sinh hot clang. Sau khi cp CO thâm 
quyn lam xong thCu tic nghi hum (cap s hum trI), th chi'rc clang chuyn sinh 
hoat clang chInh third cho clang viên v clang bO nai cu trá. 

c) Vic chuyn sinh hoat  clang cho clang viên do yeu cu cong táe phái. 
chuyn tip hoäc do t chirc clang ncii clang viên cIiuyn. di giói thiu 
chuyn sinh hot clang sai dja chi: 

- Cp u e.p trén tnrc tip cüa t chi'rc cd s& clang noi clang viên np hè 
so chuyn sinh hot clang dn lam cOng van riêng kern theo ho so clang viên dê 
giri thiu clang viên dn cp u cp trén trirc tip cüa t chirc co s& clang 

s chuyn dn. 

- Cp u cp trên trurc tip cüa t churc co si clang ncii clang viên chuyên 
dn can cir cOng van và.h so clang viên xem xét, lam thu nc tip nhn sinh hot 
clang cho clang viên theo quy djnh. 

d) Chuyn sinh hot clang cho clang viên i th chüc clang bj giái tan hoc 
giãi th& 

- Bang viên a chi bO trurc thuôc clang u co si bj giái tan thi cp u co sa 

lam thu Wc giO'i. thiu clang viên dn noi sinh hot m&i. 

- Bang vién a clang bO, chi hO co sâ bj giái tan thI c.p u' cp trén trrc 
tip. cña t chue. co sâ clang can cü h so clang viên gi&i thiu clang viên dn 
clang bO mri theo trinh tir, thu tic quy djnh d thrqc tham gia sinh hot clang. 

- T chrc clang bj giái th thI thurc hin vic chuyn sinh hot clang cho 
clang. viên sau khi có quyt djnh giái th. 
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d) Vic giói thiu và quân 1 dâng viên dang cong tác ti các co' quan, 
doanh nghip, dan vj sir nghip thuô'ng xuyén giü môi lien h vâi chi u, dãng 

Ca sà nai Cu tn'i: 

- Vic giâi thiu dãng vién dang cOng tác v ncvi Cu tr(i thirc hin theo quy 
djnh cüa B Chinh trj và mt s6 dim nhu sau: 

+ Cp u cci s& ncii dãng viên dang Cong tác giôi thiu dàng viên v giU 
môi lien h vâi cap u' co' s& nai dáng viên ci.r trñ (không phân bit no'i cu tth 
cüa dãng vién a trong hay ngoài pham vi cüa dâng b tinh, thành phO). 

+ Cp u co' sa fbi cix trü cüa dáng vién tip nhn dáng viôn, vào s theo 
dOi và thông báo cho chi u' chi b nai cix trü cüa dãng viên theo dOi, quãn l, 
giüp dr dãng viên hoàn thành nhim v11 theo quy djnh cüa B ChInh trj. 

- Theo döi, quãn l dãng viên dang cong tác thithng xuyên gii mi lien h 
vi chi u, dãng u' noi cix trá nhir sau: 

+ Cp u' co' sà no'i dãng viên dang lam vic 1p s theo döi vic gi6i thiu 
dàng viên ye fbi cix ti-u, tp hqp kiên nhn xét dang viên cüa chi u', dãng u' 
cci si no'i cix trá và chi do chi b fbi dãng viên dang sinh hot xem xét, xi 1 
nMng van dé có lien quan den dàng viên. 

+ Cp u cci th fbi Cix trü cüa dãng viên chi d?o  chi b tnjc thuc theo 
dOi, quãn l dãng viên; djnh kS'  hng nm hoc khi có yêu câu thông báo vai cp 
ui', chi b) nai dãng viên dang lam vic ye vic dáng viên thirc hin nhim v1i & 
fbi 1! trü (tn1c tiêp hoc bang van bàn) theo Hu&ng dan cüa Ban TO chac 
Trung uong. 

10.4. Sâ' d(lng, bão qudn giy gió'i t/iiçu sin/i hoit dãng 

Thiic hin theo Hu&ng dn cña Ban T chi'rc Trung uo'ng. 

10.5. Thu tic chuyén giao to chzc và chuyên sinh !zoit ddng 41p  thl 
c/to dãng viên ó tthfrng noi than/i 1p nthi, cizia tad,, /,pp nhât, sap nhçip 

a) Viêc chuyên giao t chirc dãng gifla dãng b tinh, thành phs và dãng 
u' khi a Trung ucing phài ducic sir dông bang van bàn cüa Ban To chirc 
Trung tro'ng. 

b) Sau khi cp u có thm quyn quyt djnh thành 1p mai, chia tách hoc 
sap nhp t chirc dãng thi cap u cap trên trirc tiep tiên hành lam thU ti1c chuyên 
giao ti chüc và chuyn sinh hot dâng t.p the cho  dãng viên trong rnOi cap nhu sau: 

- Vic chuyn giao, tip nhn t chac dãng, dâng viOn trong ph.m vi ni 
b ctáng b co' sO', dang b cp trên trirc tiêp cUa to chüc co' sO' dãng, dg bô 
trrc thuc Trung uang thI cap u' co' sO', cap ur cap trén triic tiép cUa to chüc co' 
sO' dàng, c.p u' tric thuc Trung uo'ng ra quyêt djnh chuyên giao và to chO'c 
thirc hin vic chuyén giao, tiêp nhn to chrc dãng và dàng vien. 
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- Vic chuy&i giao, tip nhn t chüc dàng, dãng viên ngoài ph?m vidãng 
ho ccr sa, dang bô cap trén tnrc tiêp, dang bô trtrc thuôc Trung ucmg thi cap uy 
cap trên trirc tlêp cua to chuc dang ni chuyên giao ra quyêt dinh chuyên glao, 
cap uy cap trên truc tiêp cua tO chuc dang ncn tiép nhãn ra quyét dinh tiêp nhân 
Sau do tiên hành thrc hin yic chuyên giao, tiêp nhn to chüc dâng, dàng vién. 

- Ban t chirc cp ur nai giao, noi nhn giip cp u hoàn thin' thu tVc,  h 
su bàn giao. 

11. Xoá ten dãng viên. trong danh sách dãng viên Va dãng viên xin ra 
khOi Bang 

11.1. Vic xod ten thing viên trong dank sáclz thing viên 

a) Bang viên lam bàn tir kim dim và kim dim trwrc chi b. Trithng 
hqp chi u dã yêu cu den In thu 3 nhung dâng viên do không lam bàn kiém 
diem hoc không den dir hgp d kiêm diem thI chi b vn xem xét, xü 1 dôi vi 
dãng vi.ên dO. 

Tnthng hçrp dàng viên c tinh. khOng lam bàn kim. dim theo yêu cu cia 
chi b tliI chi b thc hin ngay quy trmnh dê nghj xoá ten dãng viên. 

b) Chi b, dãng u' b phn (n&i co), dãng u ca sâ, c.p có thm quyn xem 
xét xoá. ten dãng viên, thrc hin thu tiic xern xét theo huOng dn ti Diem 4.6, 
Mic 4 cña Hu&ng dn nay. 

c) Giái quyét khiu ii xoá ten dâng viên 

Thc hin theo Quy djñh cüa Ban Chp hành Trung ucmg. 

11.2. Bang viên xiii ra .khói Dung 

a)Di Iiicrngvàthütiic 

- Chi xem xet cho ra khoi Bang di v&i nhüng dang vién chua vi pham ye 

tix each. Nu vi ph?m fix each dãng viên thI phái x11 l k' 1i4t ye Bang, sau do 
mi xét cho ra khOi Bang. 

- Bang viên xin ra khôi Bang phái lam dm, nói rö l do xin ra khOi Bang, 
báo cáo chi bô. 

- Chi b, dãng U) b phn (nu cO), dàng u co sà xem xét, báo cáo cap 

u' cO thâm quyn xét, quyt djnh cho ra khOi Bang và lam thu ti:1c xoá ten trong 
danh sách dang  viên. 

- Thing u cci sâ duqc u quyn kt np dáng viên, khai tth dàng viên thI 
ra quyt djnh xoá ten tong danh sách dáng viên. 

b) Bang viên dã duçic cp u' có thm quyn quyt djnh cho ra khôi Bang, 
nu có nhu cu thrçic cp giy xác nhn tuM dàng thI cp u có thm quyn xét, 
cp "Giy xác nhn tuM dàng" cho nhng ngi.thi do. 
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12. V ten gi và cách tmnh nhim k' di hi dãng b 

12.1. Di vài dui hi dâng b, chi bt tin hành theo nhim kS',  thrc hin 
dy cIü các ni dung ma Diu 1 Dãng quy djnh thI nhim kS'  duçc tInh theo thi 
dim tin bath di hi. S thiir tir dai  hi tip nôi theo thu tir các nhim kS'  trtróc. 

12.2. Nhffng dãng b, chi b do chia tách, sap nhp thI cách tinh s thu tr 
nhim kS' dai hi là: S thr tir di hi qua các thii kS'  ljch s1r (ké cá thai gian 
chia tách, sap nhp) cong  them nhim kS'  hin t.i; dáng b, chi b duçic thành 
lap mdci thI tInh theo nhiêm k' mOi. 

- Mt clang b, chi b duçic tách lam hai thI hai clang b, chi b mói ducrc 
tInh nhim k' lien tiêp nhir nhau. 

- Mt clang b, chi bô duo'c thành 1p mài, hoc &rçlc thãnh 1p tir nhiu 
don vi khác nhau thI tInh nhiêm k' dâu tiên. 

- TnrôTlg hqp dc bit cn phâi tinh khác thI báo cáo Ban BI th.r xem xét, 
quyêt djnh. 

12.3. Nhim kS'  cüa clang b b ph.n nhu nhirn kS'  cüa clang b co' s&; s 
hrqng cap u viên cüa clang u b phn không qua 7 cap uS' viên. 

13. V di biêu & t1i hi di biêu và clang viên & di hi clang viên 

13.1. Dai  biu dâ thrçrc bu dir dai  hti clang b cp trên, khi thay &i cong 
tác sang clang b khác nhung cüng trirc thutc clang b cap trên thi tham gia doàn 
dai biêu clang b Cu; flêU ducic cCr lam tnr&ng doàn can sinh hoat v6i doãn di 
biêu clang b med thI chuyn dai  biêu ye sinh hot t?i  doãn  dai  biu m&i; clang 
b Cu không ci:r dai  biu d khuyêt thay the dai  biêu do. 

13.2. Vic clang viên duçc min cong tác, mien sinh boat  và clang viên 
chuyn sinh boat  tm thed dn clang bt khác ye dr di hi: 

Cp uS' cp triu tp di hi phâi thông báo và triu tp s clang vién duqc 
mien cOng tác, mien sinh hoat  và clang viên dã chuyén sinh hoat tam thai dn 
clang b khác ye dj dai  hi. Nu ye dr di hi thI sO clang viên nay &rçlc tInh 
vào tng s clang viên dr di hi, nêu không ye dr dai  hi thI không tInh vào 
tng s clang viên di,r di hi dê tInh kêt qua bâu cu trong dai  hi. 

13.3.. Vic tham gia cp u5' noi sinh boat chInh thirc cüa cp u5' viên ducic 
cu di h9c: 

Cp uS' viên ducic cü di hçc, dã chuyn sinh boat clang t?m  th&i den co S& 

dào tao  thI dng chI do vn tInh trong clang so cOa clang b và vn là cap u5' vién 
cüa clang b no'i sinh boat  chinh thuc, cap uS' viên di hçc dài han,  dä chuyên sinh 
hoat chinh thuc dn Co s dào tao  thI thOi tham gia cap uS'; nêu can gied thiu d 
bu vão cp u5' khoá m&i thi dng chi do phài chuyên sinh hoat chInh thüc ye 
clang b) noi Ca di hQc và thc hin các thu tiic dê giui thiu tham gia cap uS' 
ho.c cluçc bâu lam dai  biu dir dai  hi clang b cap trén nhu các clang viên khác. 
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14. Quy trInh t chfrc di hi 

Dai hi dãng b co th tin 1iânh hai phiên: Phiên trü bj và phiên chInh thüc. 

14.1. Phiêñ trü bj thrc hin các ni dung: Bu ctoãn chü tjch, doàn thu k, 
ban thãrn tra tir each di biêu, thông qua ni quy, chuang trinh lam yic cüa di 
hôi, quy ch bâu cfr, quy ch lam vic, hithn dn sinh hoat  cüa  dai  biêu, có the 
tháo luán vn kiên cüa cap trên. 

14.2. Phiên chInh thic thrc hin nhitng ni dung quy djnh tai  các Diu 15, 
18,22,24 cüa Diu 1 Dãng, phü hqp vâi mOi cp. 

14.3. Trang in trong dgi hi 

- Trên cñng là khu hiu "Dáng Cong  san Vit Nam quang virth muon 
nãm", c& Dang, cci TO quOc, tumg hoãc anh Chu tich Ho Chi Mrnh (ben trai), 
ânh Mac - Lenin (ben phái). 

- Các khu hiu hành dng cüa dáng b. 

Dithi là tiéu d dai hi: 

DángbA... 

Dai hOi (dai biu) 1n thr... 

Nhim kS'... 

14.4. Các birác till, hành d,i hi 

- Châo c& (hat Quc Ca, Qu& t• ca). 

- Bu doàn chü tjch, doàn thu k, ban. thm tra tir each dai biu (nEu d 
bãu a phiên trà bj thI mYi len lam vic). 

- Din vn khai mac,  tuyên b l do, giài thiu di biu. 

- Báo cáo thm tra ti.r each dai  biu (a d?i hi dáng viên báo cáo tInh hinh 
dang vién tham dir dai  hi). 

D9c báo cáo chInh frj. 

- Dcc báb cáo kim dim ci1ia ban chip hành trong nhim kS'. 

- Tháo luân báo cáo chInh fri và van kiên cüa cp trén. 

- Phát biu cüa dai diên cp u5' c.p trên (tur diu kiin ci th d b trI 
trinh tir cho phñ hqp). 

- Thixc hiên viêc bu Cu (bâu ban kiém phiêu va thuc hiên cac cOng viéc 
theo quy trInh bâu cir). 

- Thông qua nghj quyt dai  hi. 

- B mac (hat Quc Ca, Quc t ca). 
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15. Vic cM djnh b sung hoc tang them cp n viên, u vieD ban 
thtrbng vki 

Mt s tnthng hçp cy th thrcic th1rc hin nhu sau: 

15.1. Di vói dãng u' ca s& xã, phithng, thj trn, cti hi clang bt quyt 
djnh bu tü 9 c.p u viên trâ len, nhung khi bu không dü 9 cap u viên thI cap 
u,) cp trên cM do cüng c, xem xét chi djnh bô sung cp u' viên d có di diu 
kin bu ban thu&ng vii cp u. 

15.2. Khi that cn thit, do không bu cluqc bI thix, cp u cp trén có th 
chi djnh clang viên trong hoc ngoài clang b, chi b tham gia cp u và lam bi thu. 

15.3. Nhüng dng chI dã duqc di hi hoc hi nghj ban chp hành giài 
thiu vào danh sách bu cü cp u, ban thtr?ing v1i nhung kêt qua dt không qua 
50% so phiêu bâu thI viêc xem xét bô sung vâo cp u, ban thi.thng vi can dánh 
giá, can nhac k ye uy tin, näng hc, ca câu ciii the vâ chi thirc hin sau di bi 
hoc hi nghj ban chap hành It nhât 12 tháng, dng thai phái duc It nht trén 
mt ni'ra so cp u' viên ducing rthim dng . 

15.4. NhUng ncri di hi bu thiu trên mt nra cp u' viên so viii s 
luqng di hi quyt djnh thI vic chi djnh b sung phâi dixçc xem xét thrc hin 
tlrng brncc dé bâo dam cht luçing. 

15.5. Vic chi djnh tang them cp u' viên & clang b cp trén c s& qua 
10%; cap cc th qua 20% so vfri so hrcing cap ur viên ma dai  hi dã quyt djnh 
thI cap u trirc  thu,c Trung uong d nghj, Ban T chüc Trung ircYng trà l&i b.ng 
van bàn. 

16. V thành 1p dãng b khi triyc thuc tinh u, thãnh u trrc 
thuc Trung irolig 

Vic thành 1p,  giái th clang bô khi trrc thuc tinh ui', thânh u' tnjc 
thutc Trung uong do tinh u, thành u quyt djnh sau khi duqc Ban BI th.r 
dng. 

17. Vic Ip co' quan tham mini, giñp vic vã don vj sir nghip cüa cap 
u; vic b trI can b chuyên trách dãng 

17.1. T chüc Ca sâ clang không thành 1p  ca quan chuyén trách tham 
muu, giüp viéc, cp u phân cong cap u' viên phii trách các mt cong tác van 
phông, tuyên giáo, t chirc, kiêm tra, dan 4n; các thành vién dêu kiêm nhim. 

T chirc co sO' clang & ca quan, dan vj sir nghip cong 1p có di.r&i 200 clang 
viên khOng b tn can bO chuyên trách; cO tr 200 clang viên trO' len có the thrçic 
b tn can b chuyên trách, do t ch&c clang cUa ca quan, doanh nghip, don vi 
si.r nghip quyt djnh cu th. 
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17.2. Dãng u' cp trén trrc tip cüa th chirc ccc só dâng a ca quan, dan vi 
sir nghip cong Lp 4ucTc b tn không qua 15 cn b chuyên trách. 

Di vai các dan vj sr nghip cOng 1p thirc hin quyn tr chñ, tir chju 
trách nhim trong vic thirc hin nhim vi, t chüc b may, nhân sir và tài chmnh 
duac tu quyêt dmh so lrrcing can bô chuyên trách cOng tac dang cho phu hap vth 
diu, kin thirc t. 

. 13.. Dáng u> duçic giao quyn cp trOn Cu s& duçxc 1p các cu quan 
cliuyên trách tham mixu, giüp vic, b frI can b chuyên. trách. Di vâi dãng b 
có du6i 1.000 dàng viên, st can b chuyên trách c các cu quan tham muu, giüp 
vic cüa dãng u dirge b tn không qua 3 ngtthi; dàng bt CO trên 1.000 dãng 
viên khOng qua 5 ngtthi; s lugng can b chuyên trách ci th do cp u cp trén 
xem xét, quyt djnh. 

Tru?mg hap cn b tn s h.rçmg chuyên trách cong tác dàng nhiu han thI 
phái dirge sir dng bng van bàn cüa Ban T chüc Trung irung. 

17.4. Sá lugng chuyên trách cong tác dàng cüa t chirc dáng a cu quan, 
dan vj nhà nuâc nm trng tng s biên ch cña ca quan, dan vi dO. 

Kinh phi hoat dng phiic vi cho cOng tác dãng nm trong k hoch kinh 
phI hng nàm. cüa cu quan, dan vj dO. 

17.5. S luçing chuyên trách cong tác dãng a doanh nghip do lãnh do 
doanh nghip quyt djnh yà doanh nghip tir trá Itrung.. 

18. Tng Hüy hiu Bang 

18.1. Bang viên có dü 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,. 90 nãrn 
tui dàng dugc xét tng Huy hiu Dáng. 

Bang vién bi beth näng di.rue xet tang Huy hiêu 30, 40,45, 50, 55, 60,65 näm 
tui dàng sthn, nh'trng th&i gian xét tang sam không dirge qua 12 thâng so vôi 
th&i gian quy djnh; dirge xét tng Huy hiu 70, 75, 80, 85, 90 nãm tui dãng 
sam, nhung thOi gian xét tang s.&m khOng. dirge qua 24 tháng so vói th&i gian 
quy djnh. 

18.2. Bang vién th trri ducic xét truy tng Huy hiu Bang sam, nhirng 
thi gian xét truy tang sOm không duçrc qua 12 tháng so vai thai gian quy djnh. 

18.3. Mirc tng phm kern theo Huy hiu Bang thirc hin theo Quy djnh 
cüa Ban Bi thu vâ Huing dn cüa Van phOng Trung hung Bang. 
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18.4. Trao tang, sr diing, quãn 1 Huy hiu Dâng 

- Viéc trao tang Huy hiu Dâng thrqc t chüc kjp thai vào djp k nim 
các ngày 1 Ion 3/2; 19/5; 2/9; 7/11 vâ các djp k) nim quan tr9ng khác t?i  to 
chüc ccx sO dãng. Tnthng hçrp dc bit ban thi.rô'ng vi1 cap u cp tinh xem xét, 
quyêt djnh. 

- Dãng viên s1r dicing Huy hiu Dãng trong các ngày 1 cüa Dãng, cüa dan 
toe, trong dai hi, hi nghj cüa Dãng và k nim ngày vào Dãng cüa bàn than. 

- Dàng viên hrçic tng Huy hiu Dàng khi ti'r tr.n thI gia dinh dàng viên 
duçc gilt Huy hiu Dãng d lam liru nim. 

- Dáng viên d mAt Huy hiu Bang, nu có 1 do chInh dáng thI duçc xét 
cap 1i Huy hiu Bang. 

- Bang vién bj dua ra khói Bang phái giao 1ti Huy hiu Bang cho t 
chüc dáng. 

18.5. Trách nhim cüa cAp u5' v xét tang Buy hiu Bang 

- CAp u ccx sO: 

+ Lam thi t!c d nghj cAp u' trên xét, quyt djnh tang Huy hiu 
Bang, cap 1i Buy hiu Bang cho dãng viên bj mat và truy tng Huy hiu Bang 
cho dâng viên hy sinh, t tràn có dü tiêu chuAn. 

+ TO chüc trao tng Huy hiu Bang cho dãng viên. 

+ Thu hi Huy hiu Bang cüa dãng viên bj khai tth khôi Bang, xoá ten 
gi'ri len cAp uS'  cAp trén tr%rc tip cüa tt chüc ccx sO dàng. 

- CAp uS'  cAp trên tr1rc tip cüa cAp u5' ccx sO: 

+ Xét và 1p  danh sách dàng viên dà nghj ban thuè-ng vv tinh uS' và tuang 
thrcmg xét, quyt djnh tng Huy hiu Bang, cAp 1i Buy hiu Bang bj mAt va 
truy tang Buy hiu Bang cho dàng vién Co dü tiêu chuAn. 

+ Quãn IS'  s tng Huy hiu Bang cüa dàng b. 

- Tinh uS' và tucxng thrcxng: 

+ Xét, quyt djnh tng Huy hiu Bang cho dáng vién. 

+ Chi do, hirOng din, kim tra cAp uS'  cAp duOi thirc hin quy dinh cüa 
Trung uo'ng v t.ng Buy hiu Dãng. 

+ Quãn IS'  Huy hiu Bang do cAp dixOi dã thu hôi. 

+ HAng näm scx kt cOng tác xét tang Huy hiu Bang d nit kinh nghim 
và báo cáo Ban BI thu (qua Ban T chtrc Trung ucrng). 
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19. Khen thtr&ng t chfrc dãng và dãng viên 

19.1. Khen thithng ttãi vôi tE chác ttãng 

a) T chüc dãngcó thãnh tich duçcc xét khen thuàng gm: Dãng b huyn 
Va tucYng ducmg; t chrc Ca s& dãng; dãng b bQ phn; chi bt) trrc thuc dãng 
uy cci so, chi bô trt.rc thuôc dang uy bô phn, to dáng trtrc thuôc chi bO, cac Co 

quan tham rrnru, giüp vic và doii v sij nghip cüa Dãng. 

Các cap U co thm quyên xet khen thzang tO chuc dang và dang viên 
theo djnh k' hng nàm, gn v&i vic tng kk nãm cüa dãng bt, chi b; theo 
nhim k' d?i  hi 5 nmI1n di vâi dãng bO cAp huyn: Va tuong duang; khen 
thu&ng khOng theo djnh k' di vâi t chirc dàng va dãng viên có thành tIch 
xut s4c. 

b) Xét khen thuthig chi b tnrc thuc clang u' co s& theo djnh kS': 

- Dãng U) ca sà xét tng giy khen cho chi b dt tiéu chu.n "Hoân thành 
xut sc nhiém v" tiêu biu trong näm. 

- Ban thithng vi huyn u và tuong dhxoTlg xét tng giy khen cho. chi b 
dat tiêu chuãn "Hoan thânh xut sc nhiêm vi" tiêu biu 5 näm Iin. 

- Ban thithng viii tinh u và tucing duang xét tng bng khen cho chi b 
dat tiêu chun "Hoàn thành xut sc nhiêm vii" tiêu biu 5 nãrn 1in. 

Chi b dat "Hoàn thânh xut sc nhim vi" tiéu biu là chi b dixqc clang 
U cci si xem xét, cOng nhn khi' dnh giá chit hrqng chi b trong nm. 

c) Xét khen thithng t chirc ca s& clang theo djnh kS' 

- Ban thu&ng vii huyn u và tuong dixang xét tng .giy khen cho tc chüc 
Ca sâ clang dt tiêu chun "Hoàn thành xut sAc nhim vii" tiêu biu trong nãm. 

- Ban thu&ng vi tinh u và ti.rong throng xét tang bng khen cho t chrc 
Ca sâ dãng dt tiêu chuAn "Hoàn thãnh xuAt sAc nhim v tiêu biêu 5 närn 1in. 

- Ban thithng vi tinh u và. tuang throng xét tng c?i cho nhirng t chCrc 
Co si d.ng d.t tiêu chuAn "Hoàn thãnh xut sAc nhim vtj" tiêu biu 5 nãm lien. 

d) Xét khen thurng clang b huyn và lirong duong theo dj1h k: 

- Ban thu&ng vi tinh u và. tixong duang xét tng bng khen,. tng cô cho 
nhftng. clang b huyn và tixcnig duang Co thành ttch trong nhim ks'. 

- Ban thuong vu tinh uy va tuong ducrng xet tang bang khen cho clang bô 
huyn và ti.rong throng dt tiêu chuAn "Hoàn thãnh xuAt SAC nhim vf' tiêu biu 
trong nãm. 



16è-4DTWOI 33 

ci) Khen thu&ng t chüc clang không theo djnh ks': 

Ngoài vic xét khen thiràng cho t chirc clang theo clnh k5', cp u clang 
cp trên cri xét khen thuâng klp  thai nhüng t chirc clang cp duói có thãnh 
tIch dc bit xut sc, là din hInh tt trong clang b ye timg linh vrc b.ng 
nhItng hurih tht'rc khen thixmg thIch hcip. 

e) Khen thrâng các cc quan tham mtru giip vic và dcm vj sir nghip 
cüa Dâng: 

Các c quan tham mru, giüp vic và dcn v s nghip cüa Dang a Trung 
trcrng can dr Diu 1 Dãng, Quy djnh cüa Trung uong vã Lut Thi dua, khen 
thuing d ban hành huang dn khen thuâng thng nht trong h thing các cci 
quan tham muu, giüp vic và dcin vj s1r nghip cüa các cp u clang. 

g) Tiêu chun chi b trirc thuc clang u b phn, chi b trrc thuic clang 
u cci s&, clang b b phn, t chüc co sâ clang, dãng b huyn Va tucing dircrng 
"Hoàn thành xut sc nhim vif' tiêu biu thrc hin theo Hi.ràng dn cüa Ban T 
chirc Trung ucrng. 

19.2. K/zen thithng di vói dãng viên 

a) Khen thithng clang viên theo djnh ks': 

- Dãng cci s&, chi b cor s& xét tang giy khen cho clang viên d?t  tiêu 
chun "Hoàn thành xut sc nhim v11" trong näm. 

- Ban thithng vii huyn u và tuoTig dwmg xét tng giy khen cho clang 
viên dat tiêu chu..n "Hoàn thh xut sc nhim vu" 5 näm lin. 

- Ban thtr&ng vi tinh và ti.rcing duorng xét tng b.ng khen cho clang 

viên dat tiêu chu.n "Hoàn thành xuât. sc nhim vf' 5 näm Iin. 

Tiêu chun clang viên "Hoãn thành xuAt sc nhim vif' thirc hin theo 
Huâng dn cüa Ban T chirc Trung ucYng. 

b) Khen thi.râng clang viên không theo djnh ks': 

Ngoài vic xét khen thu&ng clang viên theo djnh kr, cp u clang cp trén 
cn xét, khen thir&ng kjp th&i clang viên có thành tIch dc bit xut sc, tiêu biu 
trong tirng linh vrc, trong thirc hin nhim vi ducic giao nhu trong lao dng sari 
xut, hçc t.p, nghiên cru khoa h9c, ho?t dng van hoá, ngh thut, giáo diic, th 
diic, th thao, quc phông, an ninh... duçic c.p có tli.m quyn trao giài thu&ng 
hoc có hành dng dung cam trong chin du, lao dng, phông, chng thiên tai, 
cMng tham nhüng, tiêu circ và t nn xã hi, duqc Nhà nuac xét tng các danh 
hiu anh hang, cbin si thi dua... 
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- Ban thuông vii huyn u và tuong. duxng xét tang giAy khen cho dãng 
viên Co thànb tIch xut sac, duçic Nhà nu&c trao giâi thuóng trong các k' thi tuyn, 
thi du qu6c gia; là chi&i si thi dua tiêu biu cp b ngãnh, tinh, thành ph6. 

- Ban ththng vit tinh u' và tuung &rang xét tng bng khen cho dãng 
vién có thrnh tIch dc bit xut sic, dixçic các t chüc quc t trao giâi thuâng; 
duoc Nha nuoc xét tang danh hiêu anh hung, chién si thi dua toan quôc, doat 
giái nht trong các k' thi tuyn, thi du quic gia. 

19.3. Tthz Ihwfrng, kink phi khen thwô'ng 

a) TMn thuâng kern theo các hInh thüc khen thuàng cüa Dãng và. Nhà 
nurc thirc hin theo quy djnh cüa Ban BI thu, ngh djnh cüa Chinh phU, hithng 
dn cña cci quan tài chinh dãng và nhà. nuic. 

b) Djnh kS'  hing näm (vao cui qu III), cc quan t chirc cüa cp ui lap 
dr trü kinh phi khen thithng Ti.ñ-i sau cüa dãng b, báo cáo ban thix&ng vi cp 
u' tinh, thành, b, ngành d chuyn cho cci quan nhà nuyc, Cu quan tài chInh 
các c.p tng hqp thành kinh phi khen thu&ng chung ciia các cp uS', ban, b, 
ngành và dja phucmg. 

Hir&ng dn nay co hiu h,rc thi hành k tr ngày kS'  và thay th Huàng dn 
si 01-HD/TW, ngày 20/9/20 16 cüa Ban Bi thu khoá XII; duc ph bin d&i chi 
b d thuc hin. 

Trong qua. trInh thc hin, nu co wang mc thI các cp uS' báo cáo d 
Ban. Bi thx xem xét, quyt djnh 

Ncii nhán: 
-Cáctinhu',thànhu', 
- Các ban ctâng, ban can sr clang, 

clang doàn, clang tWc thuc Trung uong, 
- Các clang u don vj sv nghip Trung uong, 
- Các dôn chi U viên 

1pn Chap hành Trung .rcmg, 
- Liru Van phông Thing trong Dãng. 

T/M BAN BI miX 

Van Thuimg 



T!NH UY PHU THQ 

S 81-BS/'flJ 

Noi nhãn: 
- Các die TTTU, 
- Các die TJVBCHDB tinh, 
- Các Ban XDD, VPTU, 
- Các HTJ'U, DUTT, 
-UruVT. 

SÃO Y BAN CHIINH 
Phi ThQ, ngày 06 tháng 10 nàm 2021 

T/L BAN THEJ'€ING \T 

K/T CHANH VAN PHONG 
Pjji VAN PHONG 

uang Thai 
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