
MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

Đề nghị đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận đối với  

dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). 

Theo chương trình hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Thi đua, 

khen thưởng (sửa đổi) Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng đề nghị các đại biểu 

dự hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề sau: 

I. Về một số vấn đề chung 

1. Nội dung, tiêu chí xét tặng danh hiệu thi đua và việc công nhận 

danh hiệu thi đua; về quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền, đơn vị, cơ sở trong chỉ đạo, triển khai tổ chức phong trào 

thi đua.  

2. Đối tượng điều chỉnh; điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; Một số 

quy định về tiêu chuẩn khen thưởng áp dụng đối với một số đối tượng 

thuộc các lĩnh vực khu vực ngoài nhà nước,… 

3. Một số quy định về thủ tục, thành phần, hồ sơ khen thưởng gắn 

với yêu cầu cải cách hành chính.   

II. Về một số vấn đề cụ thể 

1. Về đối tượng áp dụng (Điều 2)  

       2. Về tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua 
(Chương II) 

3. Về việc lựa chọn tên danh hiệu thi đua (tại điểm đ, e, Điều 17) 
hiện nay có 02 loại ý kiến: 

- Loại ý kiến thứ nhất: đề nghị lấy tên danh hiệu “Xã tiêu biểu”, 
“Phường, thị trấn tiêu biểu”; danh hiệu “thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố 
tiêu biểu”; danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” vì tập thể, gia đình có thành 
tích tiêu biểu mới được biểu dương, xét tặng danh hiệu thi đua, đồng thời 
việc quy định tên danh hiệu như trên cũng tránh được quan niệm đối với 
những gia đình, xã, phường, thị trấn.. chưa được công nhận văn hóa là 
không có hoặc chưa đủ văn hóa. 

- Loại ý kiến thứ hai: đề nghị lấy tên danh hiệu “Xã văn hóa”, 
“Phường, thị trấn văn hóa”; và giữ nguyên danh hiệu “thôn, làng, ấp, 
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bản, tổ dân phố văn hóa”; danh hiệu “Gia đình văn hóa” vì tên gọi các 
danh hiệu này đã được quy định và thực hiện từ năm 2003 đến nay; mặt 
khác, tên danh hiệu thi đua nêu trên cũng phù hợp với phong trào thi đua 
“Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” đang được triển khai hiện nay. 

4. Đối với tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp 
(các Điều 19, 20, 21):  

5. Về việc bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung 
phong vẻ vang” (tại Điểm d, Điều 51)  

Hiện nay, có 02 loại ý kiến:  

- Loại ý kiến thứ nhất: đồng ý bổ sung hình thức khen thưởng “Huy 
chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào quy định của Luật để tặng 
cho Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng 
chiến (đối với Thanh niên xung phong có thành tích trong thời kỳ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, nếu có thành tích thì được tặng thưởng các hình 
thức khen thưởng theo quy định hiện hành).  

 - Loại ý kiến thứ hai: Đề nghị không bổ sung hình thức khen 
thưởng“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào quy định của 
Luật. Vì các cá nhân là Thanh niên xung phong có thời gian tham gia 
kháng chiến, phục vụ kháng chiến nếu đủ điều kiện theo quy định 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. 

6. Về các nội dung khác của dự thảo luật 

Trân trọng! 

 

 

  


