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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09 /HD-SNN    Lạng Sơn, ngày  14 tháng  11 năm 2018 

HƯỚNG DẪN 
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và xét công nhận 

Sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện;  

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh ban 
hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Quyết 
định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành 
quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-SNN ngày 18/11/2015 của Sở Nông nghiệp 
và PTNT về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng Sở Nông nghiệp và 
PTNT; 

Căn cứ Hướng dẫn số 716/HD-SKHCN ngày 31/10/2018 của Sở Khoa học 
và Công nghệ triển khai thực hiện một số điều của quy định về hoạt động sáng 
kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 258/HD-BTĐKT ngày 
02/11/2018 của Sở Nội vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; 

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung tổng kết công tác thi 
đua, khen thưởng và xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018, như sau: 

I. TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN 
THƯỞNG NĂM 2018 

1. Tổng kết công tác TĐKT tại các đơn vị 

- Xây dựng báo cáo tổng kết (Mẫu số 01 và các biểu gửi kèm). 

- Các đơn vị (theo điều kiện thực tế), có thể tổ chức riêng hoặc tổ chức Hội 
nghị lồng ghép tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong Hội nghị tổng kết công tác năm của đơn vị. 
 Chương trình Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 
(nếu tổ chức riêng)gồm: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2018, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2019. 

+ Báo cáo tham luận hoặc tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến (tùy 
theo điều kiện của đơn vị). 

+ Khen thưởng, biểu dương (hoặc đề nghị khen thưởng, biểu dương) các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. 

+ Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. 
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+ Ký kết giao ước thi đua. 

2. Tổng kết công tác TĐKT của cụm thi đua các đơn vị thuộc Sở 

- Đơn vị trưởng cụm thi đua thuộc Sở xây dựng báo cáo tổng kết (Mẫu 02 
và các biểu tổng hợp gửi kèm). 

- Chương trình Hội nghị tổng kết cụm: 

+ Đánh giá kết quả công tác TĐKT của cụm năm 2018, phương hướng 
nhiệm vụ năm 2019. 

+ Phổ biến mô hình mới, cách làm hay, hoặc giao lưu học tập các điển hình 
tiên tiến giữa các đơn vị thành viên trong cụm thi đua. 

+ Bầu Trưởng cụm, Phó cụm năm 2019. 

+ Phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2019. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2018. 

II. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Đối với các phòng, ban, đơn vị 

- Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên 
chức, người lao động, tập thể trực thuộc trước khi xét khen thưởng; căn cứ kết 
quả phân loại, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người 
lao động năm 2018 và tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định để xét danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân; chú trọng khen thưởng tập 
thể nhỏ và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. 
Khi xét khen thưởng cho người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị phải căn cứ 
vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. 

- Xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở thực hiện theo Hướng dẫn số 
716/HD-SKHCN ngày 31/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai 
thực hiện một số điều của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. Khi trình đề nghị xét, công nhận sáng kiến thủ trưởng các phòng, ban, 
đơn vị thực hiện đánh giá, nhận xét phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề 
tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi 
đua. 

2. Đối với cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Sở 

Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch giao, kết quả thực hiện các phong trào thi đua, 
Cụm thi đua bình xét, suy tôn đơn vị tiêu biểu đề nghị Hội đồng TĐKT Sở xét 
trình HĐTĐKT tỉnh xét, trình khen thưởng (Suy tôn 01 đơn vị hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ nhất cụm, có mô hình mới đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 
01 đơn vị nhì cụm đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen). Kết quả (bỏ phiếu kín) 
được công bố công khai tại hội nghị. 

3. Thủ tục, thời gian gửi hồ sơ khen thưởng 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng, xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở: Thực hiện 
theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh về 
việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng 
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Sơn và Quyết định số 407/QĐ-SNN ngày 18/11/2015 về việc ban hành quy chế 
Thi đua - Khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT; Hướng dẫn số 716/HD-
SKHCN ngày 31/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện 
một số điều của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Thời gian gửi hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng, xét công nhận sáng kiến 
cấp cơ sở các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc gửi về Sở (qua Phòng Tổ chức cán 
bộ) trước ngày 10/12/2018. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Cụm thi đua của Sở gửi trước ngày 
20/12/2018. 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chỉ đạo triển khai bình xét các 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
TĐKT đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định. Trong quá trình triển khai thực 
hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các phòng, ban, đơn vị phản ánh về Sở Nông 
nghiệp và PTNT (qua phòng Tổ chức cán bộ) để nghiên cứu giải quyết hoặc đề 
nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 

(gửi kèm theo QĐ số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND 
tỉnh; Hướng dẫn số 716/HD-SKHCN ngày 31/10/2018) 

Nơi nhận: 
- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (t/h); 
- Đảng ủy Sở; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TCCB(3). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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