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HƯỚNG DẪN 
Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm lập 

thành tích chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn  

(04/11/1831 – 04/11/2019) và kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống 
Ngành Nông nghiệp và PTNT (14/11/1945-14/11/2019) 

 

 Căn cứ Hướng dẫn số 173/HD-SNV ngày 04/9/2019 của Sở Nội vụ về 
tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm lập thành 
tích chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 
04/11/2019) và 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2019),  

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua đặc biệt 
và đợt thi đua cao điểm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá, tổng kết công tác tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của 
phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 
110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm thành lập tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Biểu dương, tôn vinh khen thưởng, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua, qua đó đẩy mạnh 
công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương các điển hình tiên tiến để học tập, làm 
theo. 

2. Yêu cầu 

Việc tổng kết phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết 
kiệm. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, đề nghị khen thưởng 
phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ 
cơ sở và thông qua phong trào thi đua đặc biệt, đợt thi đua cao điểm chào mừng 
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm thành lập tỉnh 
Lạng Sơn.  

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về 
việc tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua; công tác tuyên truyền về 
thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với 
phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng; công tác 
tổng kết phong trào thi đua. 
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2. Đánh giá kết quả phong trào thi đua thể hiện qua việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của phòng, ban, đơn vị. 

3. Các phòng, ban, đơn vị xem xét, lựa chọn, biểu dương, đề nghị khen 
thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua. 

4. Cách thức tổng kết 

- Các phòng, ban, đơn vị tiến hành tổng kết phong trào thi đua và biểu 
dương, đề nghị Giám đốc Sở khen thưởng các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền; 
xem xét, lựa chọn đề nghị trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.  

- Căn cứ tình hình thực tế, Sở tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua 
cao điểm tại buổi gặp mặt chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành 
Nông nghiệp và PTNT (14/11/1945-14/11/2019). 

III. KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ 
THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Đối tượng 

Các tập thể, cá nhân công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và 
các tập thể, cá nhân trong ngành có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong 
trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 
110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 
và chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và PTNT 
(14/11/1945-14/11/2019). 

2. Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Sở, Bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Đối với các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện phát động, hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh, Sở phát động 
thiết thực, hiệu quả; Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ, kế 
hoạch năm 2019 và các chỉ tiêu thi đua trong đợt thi đua cao điểm tại văn bản 
phát động số 1093/PĐ-SNN ngày 20/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; có 
sáng kiến, giải pháp đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quản lý ngành, 
lĩnh vực hiệu quả. 

3.2. Đối với các phòng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị trong ngành 

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do cơ quan phát động; là phòng chủ 
lực, tham mưu thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm 
được giao; có đề xuất sáng kiến, giải pháp quản lý được áp dụng và đạt hiệu quả. 

3.3. Đối với công chức, viên chức, người lao động 
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Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tham mưu, nỗ lực bám sát cơ sở; 
có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc tham mưu xây dựng, trình cấp có 
thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện cơ 
chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở góp phần hoàn 
thành các nhiệm vụ trọng tâm của phòng, ban, đơn vị; hoặc mưu trí, dũng cảm 
trong thực hiện nhiệm vụ. 

4. Số lượng khen thưởng  

4.1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Các phòng, ban, đơn vị xét chọn trình đề nghị Sở xét trình Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đạt tiêu chuẩn quy 
định tại mục 3 (Sở xét chọn 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số 
các tập thể, cá nhân từ các phòng, ban, đơn vị đề nghị trình Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng Bằng khen). 

4.2. Giấy khen của Giám đốc Sở 

- Đối với các đơn vị trực thuộc: Mỗi đơn vị xét chọn 01 tập thể và 01 cá 
nhân tiêu biểu đạt tiêu chuẩn quy định tại mục 3 đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy 
khen (đối với Chi cục Kiểm lâm xem xét, xét chọn đề nghị không quá 03 tập thể 
và 03 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua). 

- Đối với các phòng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị trong ngành xét chọn 
tập thể hoặc 01 cá nhân tiêu biểu đạt tiêu chuẩn quy định tại mục 3 đề nghị 
Giám đốc Sở tặng Giấy khen. 

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

5.1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 bộ gồm: 

 - Tờ trình đề nghị khen thưởng của phòng, ban, đơn vị (kèm theo danh 
sách, biểu tóm tắt thành tích) (03 bản); 

 - Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cùng cấp hoặc biên bản họp xét 
đề nghị khen thưởng của phòng (03 bản); 

 - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 07 Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật thi đua, khen thưởng) (03 bản). 

 5.2. Giấy khen của Giám đốc Sở, 01 bộ gồm: 

 - Tờ trình đề nghị khen thưởng của phòng, ban, đơn vị (kèm theo danh 
sách, biểu tóm tắt thành tích) (02 bản); 

 - Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cùng cấp biên bản họp xét đề 
nghị khen thưởng của phòng (02 bản); 
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 - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 07 Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật thi đua, khen thưởng) (02 bản). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ hướng dẫn này, trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị quan 
tâm chỉ đạo tổ chức tổng kết phong trào thi đua; thực hiện bình xét, đề nghị khen 
thưởng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định. 

- Các đơn vị gửi báo cáo tổng kết phong trào thi đua về Sở (qua Phòng Tổ 
chức cán bộ) trước ngày 03/10/2019. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng TĐKT Sở (qua Phòng Tổ 
chức cán bộ) trước ngày 03/10/2019 đối với hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng Bằng khen và trước ngày 25/10/2019 đối với hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở 
tặng Giấy khen. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các 
phòng, ban, đơn vị phản ánh về Sở (Phòng Tổ chức cán bộ) để hướng dẫn, thống 
nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thành viên HĐ TĐKT Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, TCCB (03). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Lý Việt Hưng 
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