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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH
Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương;
mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu
thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về
quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng,
khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp
phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11
năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của
Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương;
mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua;
quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng, có hiệu lực kể từ
ngày 20 tháng 7 năm 2018
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy
hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và
danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 1;
1

Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ có căn cứ như sau:
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương;
mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp
đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.
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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về hiện vật khen thưởng bao gồm:

1. Mẫu, chất liệu, kích thước các loại huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ
niệm chương;
2. Mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua;
3. Quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hiện vật khen thưởng là sản phẩm đặc biệt, được Nhà nước bảo hộ để tặng
cho tập thể, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân khi được cấp có thẩm quyền quyết
định khen thưởng.
Hiện vật khen thưởng gồm: Huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương;
bằng, cờ, khung và hộp của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua.
2. Hiện vật khen thưởng cấp nhà nước là các hiện vật khen thưởng để tặng cho
tập thể, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân khi được Chủ tịch nước, Chính phủ và
Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng.
Điều 3. Chế độ cấp hiện vật khen thưởng
1. Tập thể, cá nhân khi được khen thưởng được nhận tiền thưởng theo quy định
kèm các hiện vật khen thưởng sau:
a) Huân chương, hộp đựng huân chương, bằng và khung đối với huân chương
quy định tại Điều 33 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003.
b) Huy chương, hộp đựng huy chương, bằng và khung đối với huy chương quy
định tại Điều 53 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003.
c) Huy hiệu, hộp đựng huy hiệu, bằng và khung đối với các danh hiệu vinh dự
nhà nước, huy hiệu của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Riêng đối với tập thể được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước: “Tỉnh anh hùng”,
“Thành phố anh hùng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao
động” ngoài các hiện vật nêu trên còn được nhận cờ.
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d) Bằng và khung đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà
nước”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.
đ) Huy hiệu, hộp đựng huy hiệu, bằng chứng nhận và khung đối với danh hiệu
thi đua “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể trung
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
e) Kỷ niệm chương, hộp đựng kỷ niệm chương, bằng và khung đối với kỷ
niệm chương của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội.
g) Bằng và khung đối với bằng khen của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương,
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; bằng khen cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh
chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; chiến sĩ thi
đua cơ sở; giấy khen.
h) Bằng chứng nhận và khung đối với các danh hiệu: “Tập thể lao động xuất
sắc”; “Đơn vị quyết thắng”; “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa”.
i) Bằng chứng nhận đối với “Gia đình văn hóa”.
k) Cờ đối với các danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua cấp bộ,
ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Cờ thi đua cấp quân khu, quân chủng, quân
đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
2. Hiện vật khen thưởng cấp đổi, cấp lại chỉ thực hiện đối với huân chương,
huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương và bằng của các hình thức khen thưởng,
danh hiệu thi đua.
Điều 4. Mẫu huân chương
1. Huân chương theo Điều 33 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 có 10 loại,
trong đó 05 loại không chia hạng và 05 loại có chia hạng. Loại có chia hạng được
chia làm ba hạng và được phân biệt bằng số sao gắn trên cuống, trên dải huân
chương (hạng Nhất ba sao, hạng Nhì hai sao, hạng Ba một sao).
2. Kết cấu của huân chương gồm 3 phần: Cuống huân chương, dải huân
chương và thân huân chương.
Mẫu huân chương được minh họa tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
Điều 5. Mẫu huy chương
1. Huy chương theo Điều 53 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 có 04 loại,
trong đó 01 loại có chia hạng và 03 loại không chia hạng. Loại có chia hạng được
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chia làm ba hạng và được phân biệt bằng số vạch trên dải huy chương (hạng Nhất
ba vạch, hạng Nhì hai vạch, hạng Ba một vạch).
2. Kết cấu của huy chương gồm có 2 phần: Dải huy chương và thân huy chương.
Mẫu huy chương được minh họa tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
Điều 6. Mẫu huy hiệu, kỷ niệm chương
1. Huy hiệu danh hiệu vinh dự nhà nước, huy hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn
quốc”, huy hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương có kết cấu chia làm 2 phần: Cuống huy hiệu và
thân huy hiệu.
Mẫu huy hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương do bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương của tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quy định cho phù hợp, mang nội dung ý nghĩa của từng lĩnh vực, ngành nghề, địa
phương; kích thước nhỏ hơn kích thước của huy hiệu danh hiệu vinh dự nhà nước
và được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung
ương trước khi ban hành.
Huy hiệu danh hiệu vinh dự nhà nước và huy hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”
được minh họa tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
2. Kỷ niệm chương, huy hiệu của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
a) Kết cấu của kỷ niệm chương, huy hiệu chỉ có thân.
b) Mẫu kỷ niệm chương và huy hiệu do bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương
của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cho phù hợp, mang nội dung ý
nghĩa của từng lĩnh vực, ngành nghề, địa phương và được đăng ký với cơ quan
quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương trước khi ban hành.
Chương II
MẪU HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
Mục 1. MẪU HUÂN CHƯƠNG
Điều 7. “Huân chương Sao vàng”
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1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester hai
màu: 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu vàng.
2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester hai màu: 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải
màu vàng; kích thước 28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.
3. Thân huân chương: Hình sao vàng năm cánh dập nổi, đường kính đường
tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 55 mm, chính giữa hình tròn nền vàng có ngôi
sao vàng năm cánh, xung quanh là dòng chữ “Huân chương Sao vàng”, “Việt
Nam” màu đỏ; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 8. “Huân chương Hồ Chí Minh”
1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester màu
đỏ cờ, có hai vạch vàng.
2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ có hai vạch vàng; kích thước
28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.
3. Thân huân chương: Hình tròn đường kính bằng 40 mm, giữa là chân dung
Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêng đặt trên nền họa tiết hoa sen cổ màu vàng, phía trên
có dòng chữ “Huân chương Hồ Chí Minh”, phía dưới có dòng chữ “Việt Nam”
màu đỏ; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 9. “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester màu
đỏ cờ, có bốn vạch vàng hai bên, gắn sao theo hạng huân chương.
2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ, có bốn vạch vàng hai bên, gắn
sao theo hạng huân chương; kích thước 28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.
3. Thân huân chương hình tròn đường kính bằng 40 mm, viền ngoài màu vàng,
chính giữa có ngôi sao vàng năm cánh nổi trên nền xanh hòa bình, phía trên là
dòng chữ “Huân chương Độc lập” màu đỏ, phía dưới có hai cành tùng, hai hàng cờ
đỏ cách điệu và dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” màu vàng; chất liệu bằng
đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
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Điều 10. “Huân chương Quân công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba

1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester màu
đỏ cờ, có bốn vạch màu xanh lá cây hai bên, gắn sao theo hạng huân chương.
2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ, có bốn vạch màu xanh lá cây hai
bên, gắn sao theo hạng huân chương; kích thước 28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.
3. Thân huân chương: Hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, đường kính
đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 50 mm, chính giữa có ngôi sao vàng năm
cánh nổi trên nền đỏ; xung quanh ngôi sao có dòng chữ “Huân chương Quân
công”, “Việt Nam” màu vàng trên nền đỏ; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp
kim Ni-Co.
Điều 11. “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester màu
đỏ cờ, có hai vạch màu xanh dương đậm hai bên, gắn sao theo hạng huân chương.
2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ có hai vạch màu xanh dương đậm
hai bên, gắn sao theo hạng huân chương; kích thước 28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.
3. Thân huân chương: Hình tròn đường kính bằng 40 mm, nền vàng, chính
giữa là ngôi sao vàng năm cánh dập nổi trên nền đỏ, xung quanh bên trái là bông
lúa, bên phải là bánh xe lịch sử, phía dưới là quyển sách dải lụa đỏ có dòng chữ
“Việt Nam” màu vàng, trên cùng là dòng chữ “Huân chương Lao động” màu đỏ;
tất cả các chi tiết đặt trong khung viền màu xanh dương đậm; chất liệu bằng đồng
đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 12. “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester màu
đỏ cờ, có hai vạch xanh lá cây, gắn sao theo hạng huân chương.
2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh lá cây, gắn
sao theo hạng huân chương; kích thước 28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.
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3. Thân huân chương: Hình sao vàng năm cánh dập nổi trên hình khẩu súng,
thanh gươm và lá chắn, đường kính đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 50 mm,
chính giữa là ngôi sao vàng năm cánh nổi trên nền đỏ, xung quanh là dòng chữ
“Huân chương Chiến công”, “Việt Nam” màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ
vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 13. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester hai
màu: 1/2 bên trái màu xanh lá cây, 1/2 bên phải màu đỏ cờ; gắn sao theo hạng
huân chương.
2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester hai màu: 1/2 bên trái màu xanh lá cây, 1/2
bên phải màu đỏ cờ; gắn sao theo hạng huân chương; kích thước 28 mm x 51 mm x
41 mm x 5 mm.
3. Thân huân chương: Hình sao mười cánh cách điệu, đường kính đường tròn
ngoại tiếp mười đỉnh sao bằng 40 mm, chính giữa có biểu tượng khẩu súng và
thanh gươm đặt chéo nhau, phía trên có ngôi sao vàng năm cánh nổi trên nền đỏ,
xung quanh có dòng chữ “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” “Việt Nam” màu đỏ trên
nền vàng; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 14. “Huân chương Dũng cảm”
1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester màu
đỏ cờ, có hai vạch màu xanh dương đậm.
2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox đỏ mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh dương
đậm; kích thước 28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.
3. Thân huân chương: Hình sao tám cánh cách điệu, đường kính đường tròn
ngoại tiếp tám đỉnh sao bằng 40 mm, hai bên là cành tùng, chính giữa là sao vàng
năm cánh nổi trên nền đỏ, xung quanh là dòng chữ “Huân chương Dũng cảm”,
“Việt Nam” màu đỏ trên nền vàng; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni - Co.
Điều 15. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”
1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester hai
màu: 1/2 bên trái màu xanh dương đậm, 1/2 bên phải màu đỏ cờ.
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2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester hai màu: 1/2 bên trái màu xanh dương đậm,
1/2 bên phải màu đỏ cờ; kích thước 28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.
3. Thân huân chương: Hình sao vàng cách điệu, có đường kính đường tròn
ngoại tiếp các đỉnh sao bằng 40 mm, chính giữa là chân dung Chủ tịch Hồ Chí
Minh đặt nghiêng trên đài sen tỏa sáng, hai bên là cành tùng, phía trên là dòng chữ
“Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” màu đỏ, phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng
chữ “Việt Nam” màu vàng; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 16. “Huân chương Hữu nghị”
1. Cuống huân chương: Cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; kích thước
28 mm x 14 mm; viền ngoài màu vàng, trong bọc vải dệt bằng sợi polyester màu
đỏ cờ, có hai vạch màu xanh hòa bình.
2. Dải huân chương: Hình chữ A cách điệu, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim
Ni-Co, bọc vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh hòa bình;
kích thước 28 mm x 51 mm x 41 mm x 51 mm.
3. Thân huân chương: Hình sao vàng năm cánh cách điệu, đường kính ngoại
tiếp năm đỉnh sao bằng 48 mm, có cành tùng hai bên, chính giữa là hai bàn tay bắt
tay nhau trên hình quả địa cầu nền màu xanh hòa bình, xung quanh có dòng chữ
“Huân chương Hữu nghị” màu đỏ, chữ “Việt Nam” màu vàng trên dải lụa đỏ; chất
liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Mục 2: MẪU HUY CHƯƠNG
Điều 17. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”
1. Dải huy chương: Hình ngũ giác, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim Ni-Co, bọc
vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh lá cây; kích thước
38 mm x 27 mm x 40 mm.
2. Thân huy chương: Hình sao vàng năm cánh dập nổi, đường kính đường tròn
ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 48 mm, có cành tùng hai bên, ở giữa có lá cờ quyết
thắng trên nền vàng, phía trên có dòng chữ “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”
màu đỏ trên nền vàng, phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” màu
đỏ; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
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Điều 18. “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”
1. Dải huy chương: Hình ngũ giác, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim Ni-Co, bọc
vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ, có hai vạch xanh lá cây; kích thước 38 mm x
27 mm x 40 mm.
2. Thân huy chương: Hình ngôi sao năm cánh cách điệu dập nổi, đường kính
đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 48 mm, chính giữa có ngôi sao vàng năm
cánh dập nổi và thanh gươm đặt trên lá chắn màu đỏ trên nền màu xanh lá cây,
xung quanh là dòng chữ “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” màu vàng và hai cành
tùng hai bên, phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” màu vàng; chất
liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 19. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
1. Dải huy chương: Hình ngũ giác, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim Ni-Co, bọc
vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ, vạch màu xanh lá cây (phân hạng theo vạch);
kích thước 38 mm x 27 mm x 40 mm.
2. Thân huy chương: Hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, màu vàng,
đường kính đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 48 mm, ở giữa là ngôi sao
vàng năm cánh trên nền đỏ, có cành tùng hai bên, xung quanh là dòng chữ “Huy
chương Chiến sĩ vẻ vang”, “Việt Nam” màu đỏ trên nền vàng; chất liệu bằng đồng
mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 20. “Huy chương Hữu nghị”
1. Dải huy chương: Hình ngũ giác, cốt bằng inox mạ vàng hợp kim Ni-Co, bọc
vải dệt bằng sợi polyester màu đỏ cờ có hai vạch màu xanh hòa bình; kích thước
38 mm x 27 mm x 40 mm.
2. Thân huy chương: Hình tròn đường kính bằng 40 mm, phía trong là sao
vàng năm cánh cách điệu dập nổi, có cành tùng hai bên, chính giữa là hai bàn tay
bắt tay nhau trên hình quả địa cầu nền màu xanh hòa bình, phía trên có dòng chữ
“Huy chương Hữu nghị” màu đỏ, phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt
Nam” màu vàng; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Mục 3: MẪU HUY HIỆU
Điều 21. Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
1. Cuống huy hiệu: Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích
thước 28 mm x 14 mm; sơn màu đỏ cờ, viền ngoài màu vàng.

82

CÔNG BÁO/Số 1053 + 1054/Ngày 24-11-2018

2. Thân huy hiệu: Hình sao vàng năm cánh dập nổi, đường kính đường tròn
ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 50 mm, bên trong là hình ảnh chân dung Mẹ Việt
Nam anh hùng, phía dưới là dòng chữ “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” màu đỏ; chất
liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 22. Huy hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”
1. Cuống huy hiệu: Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích
thước 28 mm x 14 mm; sơn màu đỏ cờ, viền ngoài màu vàng.
2. Thân huy hiệu: Hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, đường kính
đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 50 mm, phía trong có lá cờ quyết thắng
màu đỏ, phía dưới là hai cành tùng, xung quanh có dòng chữ “Anh hùng Lực
lượng vũ trang nhân dân”, “Việt Nam” màu đỏ; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng
hợp kim Ni-Co.
Điều 23. Huy hiệu “Anh hùng Lao động”, “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố
anh hùng”
1. Cuống huy hiệu: Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích
thước 28 mm x 14 mm; sơn màu đỏ cờ, viền ngoài màu vàng.
2. Thân huy hiệu: Hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, đường kính
đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 50 mm, có cành tùng hai bên, bên trong
là bánh xe lịch sử và vòng tròn khoa học đặt trên quyển sách, xung quanh có dòng
chữ “Anh hùng Lao động” hoặc “Tỉnh anh hùng” hoặc “Thành phố anh hùng” màu
đỏ, dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” màu đỏ; chất liệu bằng đồng
đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 24. Huy hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
1. Cuống huy hiệu: Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích
thước 28 mm x 15 mm; sơn màu đỏ cờ đối với huy hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,
màu vàng đối với huy hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, viền ngoài màu vàng.
2. Thân huy hiệu: Hình tròn đường kính bằng 35 mm, ở giữa là cây bút và
quyển vở trên nền màu xanh lá cây, hai bên có bông lúa vàng, phía trên có dòng
chữ “Nhà giáo Nhân dân” hoặc “Nhà giáo Ưu tú” màu đỏ, phía dưới là dải lụa đỏ
mang dòng chữ “Việt Nam” màu vàng; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim
Ni-Co.

CÔNG BÁO/Số 1053 + 1054/Ngày 24-11-2018

83

Điều 25. Huy hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”
1. Cuống huy hiệu: Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích
thước 28 mm x 15 mm; sơn màu đỏ cờ đối với huy hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,
màu vàng đối với huy hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”, viền ngoài màu vàng.
2. Thân huy hiệu: Hình hoa hướng dương, đường kính bằng 35 mm; ở giữa là
biểu tượng ngành y và ngôi sao màu đỏ, hai bên là cành nguyệt quế, phía trên là
dòng chữ “Thầy thuốc Nhân dân” hoặc “Thầy thuốc Ưu tú” màu đỏ, phía dưới là
dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” màu vàng; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng
hợp kim Ni-Co.
Điều 26. Huy hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
1. Cuống huy hiệu: Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích
thước 28 mm x 15 mm; sơn màu đỏ cờ đối với huy hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, màu
vàng đối với huy hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú”, viền ngoài màu vàng.
2. Thân huy hiệu: Hình sao tám cánh cách điệu, đường kính bằng 35 mm, ở
giữa là hình mặt nạ và hoa sen cách điệu, phía trên có dòng chữ “Nghệ sĩ Nhân
dân” hoặc “Nghệ sĩ Ưu tú” màu đỏ, phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt
Nam” màu vàng; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 27. Huy hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”
1. Cuống huy hiệu: Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích
thước 28 mm x 15 mm; sơn màu đỏ cờ đối với huy hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”,
màu vàng đối với huy hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”, viền ngoài màu vàng.
2. Thân huy hiệu: Hình cánh hoa cách điệu, đường kính bằng 35 mm, ở giữa là
hai bàn tay nâng bản đồ Việt Nam trên nền đỏ, xung quanh có bánh xe lịch sử, phía
trên là dòng chữ “Nghệ nhân Nhân dân” hoặc “Nghệ nhân Ưu tú” màu đỏ, phía
dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” màu vàng; chất liệu bằng đồng đỏ
mạ vàng hợp kim Ni-Co.
Điều 28. Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”
1. Cuống huy hiệu: Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích
thước 26 mm x 14 mm; sơn nền và viền ngoài màu vàng.
2. Thân huy hiệu: Hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, đường kính
đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42 mm, phía trong có hai bông lúa vàng,
trang sách và bánh xe lịch sử, xung quanh có dòng chữ “Chiến sĩ thi đua toàn
quốc” màu đỏ; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co.
(Xem tiếp Công báo số 1055 + 1056)

