
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” là hình thức tặng thưởng của Bộ 

Tài chính để ghi nhận thành tích, sự cống hiến của các cá nhân đã có nhiều đóng góp 

cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tài chính Việt Nam. 

 Kỷ niệm chương được xét tặng mỗi năm một lần vào tháng 8 hàng năm, trừ 

trường hợp đột xuất. Những đối tượng sau được xét tặng Kỷ niệm chương: 

-  á nhân thuộc đối tượng qu  đ nh t i  ho n 3  iều 5 của Th ng tư nà  ph i 

có thành tích n i  ật trong việc lãnh đ o, ch  đ o góp phần vào sự nghiệp  â   ựng, 

phát triển ngành Tài chính Việt Nam, gồm: Lãnh đ o t nh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (Bí thư,  hó Bí thư t nh ủ , thành ủ    hủ t ch,  hó  hủ t ch  ội đồng nhân 

 ân,  hủ t ch,  hó  hủ t ch  ỷ  an nhân  ân t nh, thành phố   Tiêu chuẩn  ét tặng 

 ỷ niệm chương đối với các chức  anh  hó  hủ t ch   ND,  hó  hủ t ch  BND 

các t nh, thành phố trực thuộc Trung ương ph i có thời gian giữ chức vụ và phụ trách 

c ng tác tài chính, ngân sách từ 05 năm trở lên  

 - Cá nhân thuộc đối tượng qu  đ nh t i Kho n 1  iều 5 của Th ng tư nà , có 

t ng thời gian công tác trong ngành Tài chính từ 20 năm (kh ng qu  đ i) trở lên đối 

với nam, từ 15 năm (kh ng qu  đ i) trở lên đối với nữ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

 - Cá nhân công tác ở các ngành khác chuyển về công tác trong ngành Tài chính 

nếu chưa đủ thời gian để xét tặng thì sẽ được xét tặng Kỷ niệm chương trước khi ngh  

hưu nếu có đủ 30 năm c ng tác liên tục trở lên đối với nam, 25 năm c ng tác liên tục 

trở lên đối với nữ, trong đó ph i có hơn 05 năm (60 tháng trở lên) công tác trong 

ngành Tài chính… 

 Ngoài ra, Th ng tư cũng qu  đ nh rõ: 

 - Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân đã    kỷ luật buộc thôi 

việc, b  truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 -  hưa  ét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét 

kỷ luật  người đang trong thời gian ch u hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên  người 

đang b  điều tra, truy tố, xét xử. 

 Th ng tư nà  có hiệu lực từ ngày 05/05/2019. 

 Th ng tư nà  làm hết hiệu lực của Quyết đ nh 42/2005/Q -BTC về việc ban 

hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam". 
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