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HƢỚNG DẪN 

Khen thƣởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nƣớc chung tay vì ngƣời nghèo 

– Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 86/HD-SNV ngày 31/3/2020 của Sở Nội vụ về khen 

thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SNN ngày 10/10/2017 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn khen thưởng phong trào “Lạng Sơn 

cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai 

đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 
biểu xuất sắc trong phong trào thi đua; nhân rộng các điển hình tiên tiến; các sáng 
kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính 
sách, chương trình giảm nghèo. 

- Các tập thể, cá nhân được biểu dương, 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 “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - không để 
ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020. 

II. ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG 

1. Đối tƣợng 

- Tập thể: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; các phòng, đơn vị thuộc 

các đơn vị trực thuộc Sở có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. 

- Cá nhân: Công chức, viên chức và người lao động công tác tại các tập thể 

trên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. 

2. Hình thức khen thƣởng 

- Giấy khen của Giám đốc Sở; 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.  

III. TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG 
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1. Giấy khen của Giám đốc Sở 

- Tập thể: Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn 

thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo theo chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền. Có sáng kiến, giải pháp trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng 

dẫn hoặc tham mưu chỉ đạo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong 

việc giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; 

- Cá nhân: Nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc 

thực hiện các cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tham mưu tháo gỡ khó khăn 

cho cơ sở trong thực hiện chương trình giảm nghèo. Trong giai đoạn 2016 – 2020 

phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tích cực tham gia các phong 

trào giảm nghèo được phát động. 

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Tập thể: Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn 

thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo theo chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền. Có nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc tham mưu xây dựng, ban hành 

hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, 

chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong việc giảm 

nghèo giai đoạn 2016 - 2020. 

- Cá nhân: Nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc 

xây dựng, tham mưu để trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, 

hướng dẫn thực hiện hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong thực hiện chương 

trình giảm nghèo. Trong giai đoạn 2016 - 2020 phải được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

IV. HỒ SƠ KHEN THƢỞNG 

1. Hồ sơ đề nghị khen thƣởng, 01 bộ gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị (kèm theo danh 

sách, biểu tóm tắt thành tích (03 bản); 

- Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cùng cấp (03 bản); 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, gia đình (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). 

2. Thời gian nộp hồ sơ khen thƣởng. 

Các phòng, ban, đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng đến Sở (qua Phòng Tổ chức 

cán bộ) trước ngày 07/4/2020 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng TĐKT Sở. Nếu sau 

thời gian trên, phòng, ban, đơn vị không có hồ sơ trình khen thưởng coi như 

không đề nghị khen thưởng.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 
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Căn cứ hướng dẫn này, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị bình xét, lựa trọn 

các tập thể, cá nhân có thành tích (đảm bảo tiêu chuẩn) trong phong trào thi đua 

"Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau" giai đoạn 2016 - 2020 trình xét khen thưởng theo quy định.  

2. Phòng Tổ chức cán bộ 

Thẩm định hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân theo đề nghị của các 

phòng, ban, đơn vị, tổng hợp, báo cáo Hội đồng TĐKT Sở xem xét trình Giám 

đốc Sở khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân 

có thành tích trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCCB(02).  

 

 

 
 

 

 

Lý Việt Hƣng  
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