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HƯỚNG DẪN 
Tổng kết phong trào thi đua  

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”  
giai đoạn 2011 - 2020 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 106/HD-BTĐKT của Sở Nội vụ tổng kết phong trào 
thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020; 

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tổng kết trong phong trào thi đua 
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

- Đánh giá, tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của 
phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.  

- Biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến trong phong trào; nhân rộng các điển hình tiên tiến; các sáng kiến, kinh 
nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020.  

- Rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải 
pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo. 

- Việc tổng kết cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả.     

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC 
CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011-2020 

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, 
nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông 
thôn mới; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. 

2. Đánh giá kết quả phong trào thi đua trong thực hiện 19 tiêu chí về xây 
dựng nông thôn mới (tập trung đối với các tiêu chí của ngành). Trong đó tập 
trung đánh giá các mô hình mới, các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả để phấn 
đấu đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu và nội dung của Chương trình đã đề 
ra.   

3. Đánh giá tác động cụ thể của phong trào thi đua góp phần hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với cấp huyện, xã gắn với tiếp tục đẩy 
mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
và các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai, tạo động lực mới cho việc 
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thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của từng cơ quan, đơn vị.  

4. Đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 
trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; Những kiến nghị, đề xuất nhằm 
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các năm tiếp theo. 

5. Xem xét, lựa chọn, đề nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. 

6. Cách thức tổng kết  

Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết phong trào thi đua đảm bảo phù 
hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và bình xét, đề nghị tôn vinh khen 
thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. 

III. KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ 
THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG 
SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011-2020 

1. Đối tượng 

1.1. Tập thể 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua.  

1.2. Cá nhân 

Công chức, viên chức, người lao động công tác tại cá phòng, ban, đơn vị 
trực thuộc Sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

2. Hình thức khen thưởng 

- Giấy khen của Giám đốc Sở; 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ;      

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Giấy khen của Giám đốc Sở  

a) Đối với tập thể: 

Có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, có sáng kiến, giải pháp 
trong việc tham mưu xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 
hành, thực hiện cơ chế chính sách hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở 
trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

b) Đối với công chức, viên chức, người lao động:  

- 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 việc thực hiện cơ chế, 
chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông 
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thôn mới, nỗ lực bám sát cơ sở;  

- Tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo đơn vị giúp đỡ từ 01 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới trở lên (đối với tiêu chí của ngành). 

3.2. Bằng khen của UBND tỉnh 

a) Đối với tập thể: 

Có thành tích thực sự tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, có nhiều 
sáng kiến, giải pháp trong việc xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền 
ban hành, thực hiện cơ chế chính sách hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở 
trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (trừ các đơn vị đã được 
khen thưởng giai đoạn 2011-2015, 2016-2018). 

b) Đối với công chức, viên chức, người lao động:  

- Có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng trình cấp có thẩm 
quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, 
hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, nỗ 
lực bám sát cơ sở;  

- Tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo đơn vị giúp đỡ từ 01 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới trở lên (trừ các cá nhân đã được khen thưởng giai đoạn 2011-
2015, 2016-2018). 

3.3. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

Tặng cho công chức, viên chức tiêu biểu, xuất sắc nhất, nỗ lực bám sát cơ 
sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 
ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng 
dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. 

Trong giai đoạn 2011-2020 phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên, trong đó có 03 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

4. Hồ sơ khen thưởng 

4.1. Hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở khen thưởng, 01 bộ gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị (kèm theo danh 
sách; báo cáo tóm tắt thành tích, liệt kê thành tích giai đoạn 2011-2020) (01 
bản); 

- Biên bản họp xét của đơn vị trình đề nghị khen thưởng (01 bản); 

4.2. Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, 01 bộ gồm: 

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

- Biên bản họp xét của đơn vị trình đề nghị khen thưởng (02 bản); 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu 07 tại Nghị định số 
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91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ), liệt kê thành tích giai đoạn 
2011-2020. (04 bản). 

4.3. Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, 01 bộ gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (kèm theo 
danh sách, biểu tóm tắt thành tích) (02 bản); 

- Biên bản họp xét của cấp trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng (02 
bản); 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu 07 tại Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ), liệt kê thành tích giai đoạn 
2011-2020. (05 bản). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị 

- Căn cứ hướng dẫn này, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị chỉ đạo việc tổng kết và xét chọn các tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đề nghị Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 
theo thẩm quyền. 

- Gửi báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở 
(qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/7/2019 để tổng hợp, họp xét khen 
thưởng, đề nghị khen thưởng theo quy định .(có đề cương báo cáo gửi kèm)  

2. Phòng Tổ chức cán bộ 

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng báo 
cáo tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 
giai đoạn 2011 - 2020 của Sở theo quy định. 

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn, thành tích khen thưởng của các 
tập thể và cá nhân; tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở trước 
ngày 20/7/2019. 

Trên đây là hướng dẫn tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Đề nghị các phòng, ban, đơn 
vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Hội đồng TĐKT Sở;  
- Lưu: VT, TCCB (NVB).  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Lý Việt Hưng 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Tổng kêt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2011-2020 
(kèm theo Hướng dẫn số:              /HD ..., ngày    /…./2019 của ...)  

 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Khái quát chung đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI 
ĐUA 

1. Công tác chỉ đạo, phát động Phong trào thi đua 

a. Giai đoạn 2011-2015: 

- Kết quả xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 
phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị. 

- Đánh giá việc tổ chức, phát động, triển khai phong trào thi đua tại cơ 
quan, đơn vị. 

b. Giai đoạn 2016-2020: 

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về 
việc tổ chức, phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua. 

- Việc phân công nhiệm vụ; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá 
kết quả chỉ đạo của các đơn vị. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức 
của cán bộ, người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tư tưởng chỉ 
đạo, cơ chế chính sách của đảng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới. 

- Việc ký kết các chương trình phối hợp, tập trung truyên truyền về phong 
trào thi đua và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển 
khai thực hiện về Phong trào thi đua; cuộc vận cộng “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới, trong đó nêu rõ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo 
đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của 
các đơn vị. 

- Số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Nêu tên cụ thể một số 
điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong phong trào). 
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III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả hưởng ứng, thực hiện phòng trào thi đua của các đơn vị. 

- Đánh giá về công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua. 

- Đánh giá về nhận thức, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi 
đua. 

- Đánh giá tác động của phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Lưu ý: 

- Đối với các đơn vị được giao thực hiện tiêu chí của ngành, căn cứ vào 
chức năng nhiệm vụ được giao đánh giá việc xây dựng, tổ chức triển khai các 
phong trào liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách (đánh giá cụ thể kết quả 
theo giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020). 

2. Cách làm hay, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy 
sáng kiến và đề xuất những chính sách xây dựng nông thôn mới của các 
đơn vị. 

3. Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua. 

5. Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. 

6. Công tác khen thưởng, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong 
phong trào thi đua. 

- Liệt kê số tập thể, cá nhân được khen thưởng (liệt kê rõ từng cấp: cấp 
tỉnh được ... tập thể, ... cá nhân; cấp Sở được ... tập thể, ... cá nhân ...) 

- So sánh số liệu khen thưởng của giai đoạn 2011-2015 với giai đoạn 
2016-2020. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được. 

2. Hạn chế, tồn tại. 

3. Một số nguyên nhân hạn chế, tồn tại. 

a) Nguyên nhân khách quan. 

b) Nguyên nhân chủ quan. 

4. Bài học kinh nghiệm. 

5. Đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai phong trào thi đua.  
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