
ĐẢNG BỘ HUYỆN KỲ ANH 

ĐẢNG ỦY XÃ KỲ PHONG 

* 

Số: 39-  CV/ĐU 
V/v xét duyệt Huy hiệu Đảng 

đợt 07/11/2022 

                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                  
 

                   Kỳ Phong, ngày 08 tháng 9 năm 2022         
 

 

 

               Kính gửi: Chi ủy các chi bộ, 

 

Thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 

28/9/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 

Để tiến hành tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022 đảm bảo chất lượng, 

đúng quy định. Ban Thường vụ Đảng uỷ thông báo các nội dung và lịch duyệt như 

sau: 

1. Đối tượng, thời gian, cách tính tuổi đảng và hồ sơ đề nghị xét tặng Huy 

hiệu Đảng: 

1.1. Đối tượng: Là những đảng viên có thời gian vào đảng đủ 30, 40, 45, 50, 

55, 60, 65, 70,… năm tuổi đảng. 

1.2. Mốc thời gian tính xét tặng Huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 

70… năm cụ thể như sau: 

+ 30 năm tuổi đảng: có ngày kết nạp đảng kể từ ngày 01/10/1992 - 30/11/1992; 

      + 40 năm tuổi đảng: có ngày kết nạp đảng kể từ ngày 01/10/1982 - 30/11/1982; 

+ 45 năm tuổi đảng: có ngày kết nạp đảng kể từ ngày 01/10/1977 - 30/11/1977; 

+ 50 năm tuổi đảng: có ngày kết nạp đảng kể từ ngày 01/10/1972- 30/11/1972; 

+ 55 năm tuổi đảng: có ngày kết nạp đảng kể từ ngày 01/10/1967- 30/11/1967;  

+ 60 năm tuổi đảng: có ngày kết nạp đảng kể từ ngày 01/10/1962 - 30/11/1962; 

+ 65 năm tuổi đảng: có ngày kết nạp đảng kể từ ngày 01/10/1957 - 30/11/1957; 

+ 70 năm tuổi đảng: có ngày kết nạp đảng kể từ ngày 01/10/1952 - 30/11/1952; 

Cách tính tuổi đảng để xét tặng Huy hiệu Đảng: 

Tuổi đảng của đảng viên được tính kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết 

định kết nạp đảng viên (không phải ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp), nếu không có 

quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào 

Đảng ghi trong lý lịch gốc đảng viên. 

1.3. Hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đúng thời hạn: 

- Đối với đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,… năm tuổi đảng hồ 

sơ đề nghị gồm có:  

+ Tờ khai của đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng  

+ Biên bản họp chi bộ 

+ Biên bản họp đảng uỷ 
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+ Lý lịch đảng viên (photo công chứng, nếu mờ phải đưa bản gốc để đối 

chiếu) 

+ Thẻ đảng viên (photo công chứng) 

+ Quyết định tặng Huy hiệu trước Huy hiệu đề nghị (photo công chứng) 

+ Danh sách đề nghị của đảng bộ, chi bộ (mỗi loại huy hiệu 01 danh sách) 

2. Đối với những trường hợp đề nghị tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn 

- Đối tượng: Đảng viên có đủ điều kiện được xét tặng Huy hiệu Đảng trước 

thời hạn 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65,70... năm tuổi đảng, bị bệnh hiểm nghèo hoặc ốm 

đau nặng sắp qua đời. Thời gian được xét tặng trước Huy hiệu Đảng là 01 năm và 

theo cách tính đối với các trường hợp nêu ở mục 1, đảng viên 70 năm tuổi đảng trở 

lên được xét tặng trước Huy hiệu Đảng là 02 năm (riêng đảng viên đề nghị tặng 

Huy hiệu 65,70 năm tuổi đảng trở lên không cần phải có giấy chứng nhận sức 

khoẻ). 

- Hồ sơ gồm có: 

+ Đơn đề nghị tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn của đảng viên hoặc thân 

nhân của đảng viên 

+ Tờ khai của đảng viên hoặc thân nhân của đảng viên đề nghị tặng trước thời 

hạn 

+ Biên bản họp xét và tờ trình đề nghị của chi bộ tặng trước thời hạn 

+ Biên bản họp xét và tờ trình đề nghị của đảng uỷ tặng trước thời hạn 

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế cấp huyện trở lên 

+ Lý lịch đảng viên (photo công chứng) 

+ Thẻ đảng viên (photo công chứng) 

+ Quyết định tặng Huy hiệu trước Huy hiệu đề nghị (photo công chứng) 

+ Danh sách đề nghị của đảng bộ, chi bộ (mỗi loại huy hiệu 01 danh sách). 

Lưu ý: Biên bản chi bộ, đảng uỷ cần nêu rõ tình trạng bệnh và sức khoẻ hiện 

nay của đảng viên. 

3. Đối với những trường hợp truy tặng Huy hiệu Đảng: 

- Đối tượng: Đảng viên đã từ trần trước ngày ban hành Hướng dẫn số 01-

HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư, mà lúc còn sống đã có đủ tuổi đảng (tính 

theo tháng), theo quy định tại Mục 27, Điểm 27.3.1 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 

30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Quy định thi hành Điều 

lệ Đảng thì được xét truy tặng HHĐ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65…năm tuổi đảng. 

- Hồ sơ bao gồm: 

+ Tờ khai của thân nhân gia đình đảng viên đề nghị truy tặng 

+ Biên bản họp xét và tờ trình đề nghị của chi bộ truy tặng 

+ Biên bản họp xét và tờ trình đề nghị của đảng ủy truy tặng 

+ Giấy chứng tử tại thời điểm mất hoặc Quyết định thành lập Ban lễ tang 

+ Lý lịch đảng viên, thẻ đảng viên 

+ Quyết định tặng Huy hiệu 30,40,45,50,55,60,65.... (photo công chứng). 
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Lưu ý: - Không đặt vấn đề truy tặng đối với những đảng viên đã nhận Huy 

hiệu Đảng có số năm tuổi đảng cao hơn. 

- Đối với việc đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 

năm, ngoài các hồ sơ quy định, thân nhân đảng viên phải có đơn đề nghị, đảng ủy 

xã có công văn đề nghị, nêu rõ lý do vì sao đến nay mới làm thủ tục đề nghị và cam 

kết đảng viên khi còn sống chưa nhận Huy hiệu Đảng theo mức đề nghị và khi đảng 

viên từ trần gia đình chưa nhận truy tặng Huy hiệu Đảng mức đang đề nghị. 

* Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình 

thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 

1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng 

Huy hiệu Đảng. 
 

4. Thời gian nộp hồ sơ về Đảng ủy: Trước ngày 12/9/2022 
 

Đề nghị các chi bộ rà soát, đối chiếu, kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi đưa lên nộp 

Đảng ủy để huyện duyệt, nhất là số lượng, thứ tự thời gian ghi trong các loại hồ sơ 

phải khớp, không được sữa chữa, tẩy xóa./. 

 
Nơi nhận: 

- BTV Đảng ủy (để báo cáo), 

- Như kính gửi, 

- Lưu VPĐU. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

P. BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

Trần Hoàng Thuận 
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LỊCH DUYỆT HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 07/11/2022 

(Kèm theo Công văn số 39 -CV/ĐU, ngày 08/9/2022 của BTV Đảng ủy) 

 

TT Chi bộ Thời gian 

1 Chi bộ Hà Phong Sáng 12/9 

2 Chi bộ Thượng Phong Sáng 12/9 

3 Chi bộ Trung Phong Sáng 12/9 

4 Chi bộ Tân Phong Sáng 12/9 

5 Chi bộ Tuần Tượng Sáng 12/9 

6 Chi bộ Hòa Bình Sáng 12/9 

7 Chi bộ Đông Thịnh Sáng 12/9 

8 Chi bộ Bắc Sơn Sáng 12/9 

9 Chi bộ Đông Sơn Sáng 12/9 

10 Chi bộ Nam Phong Sáng 12/9 

11 Chi bộ trường  Mầm Non Sáng 12/9 

12 Chi bộ trường Tiểu học   Sáng 12/9 

13 Chi bộ trường THCS Sáng 12/9 

14 Chi bộ Công an Sáng 12/9 

 

 * Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; buổi chiều từ 14h00 đến 17h30. 

 * Thành phần tham gia duyệt: 

 - Ở xã: 
 Đồng chí Trần Hoàng Thuận – Phó bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí 

Trần Thị Hằng – Văn phòng Đảng ủy xã 

 - Ở Chi bộ: 

Đồng chí Bí thư chi bộ và Phó bí thư chi bộ. 

 * Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy xã 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo thời gian quy 

định. 


