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HƯỚNG DẪN
Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng
và xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 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;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của 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; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về bãi bỏ Khoản 7, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày
04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của
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;
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày
23/10/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của
UBND tỉnh về việc Bãi bỏ điểm h khoản 1 Điều 4 Quy định về công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số
57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (được bổ sung tại
khoản 1 Điều 1 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐUBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh);
Căn cứ Hướng dẫn số 231/HD-SNV ngày 12/11/2021 của Sở Nội vụ tổng
kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021;
Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác
khen thưởng và xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Nhằm đánh giá công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua gắn
với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém,
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rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm
2022; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc tiêu biểu góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh của tỉnh năm 2021.
2. Yêu cầu
Việc bình xét, đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
phải căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua, mức độ hoàn thành, chỉ tiêu
kế hoạch, nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc chính xác, công khai, công
bằng, đúng quy định.
Công tác tổng kết được tổ chức bảo đảm trang trọng, hiệu quả, phù hợp điều
kiện cơ quan, đơn vị và bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
B. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, BÌNH XÉT, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
I. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN
THƯỞNG NĂM 2021

1. Các cơ quan, đơn vị
1.1. Xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng
năm 2021
Các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua các đơn vị thuộc Sở xây dựng báo
cáo tổng kết theo mẫu số 01 và các biểu tổng hợp phụ lục I, II (kèm theo hướng
dẫn này) và chấm điểm thi đua theo các tiêu chí đã được Cụm thi đua thống nhất,
gửi về Sở (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/12/2021, đồng thời gửi đơn
vị trưởng Cụm để tổng hợp, thống nhất điểm bình xét thi đua của Cụm.
1.2. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021:
Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở tình hình thực tiễn, có thể tổ chức riêng hội
nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và triển khai
nhiệm vụ năm 2022 hoặc tổ chức lồng ghép với Hội nghị tổng kết công tác năm
2021 của cơ quan, đơn vị, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
năm 2021 của cơ quan, đơn vị;
- Nội dung Hội nghị tổng kết gồm:
+ Đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021;
phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo tham luận hoặc tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến (hình
thức tiến hành tuỳ theo điều kiện của cơ quan, đơn vị);
+ Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
năm 2021;
+ Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022;
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+ Ký kết giao ước thi đua.
Thời gian hoàn thành trước ngày 15/02/2022.
2. Đối với Cụm thi đua của Sở
2.1. Đơn vị Trưởng Cụm xây dựng báo cáo tổng kết (theo mẫu số 02 và các
biểu tổng hợp phụ lục I, II); tổng hợp điểm của các đơn vị trong cụm (theo phụ
lục III).
2.2. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng
năm 2020 của Cụm; bình xét, suy tôn khen thưởng đơn vị xuất sắc hoàn thành
trước ngày 10/01/2021.
II. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Các phòng, cơ quan, đơn vị
- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành và
Quy định của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn, các phòng, cơ quan, đơn vị đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức
khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; quan
tâm khen thưởng tập thể nhỏ và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp
thực hiện nhiệm vụ;
- Đối với khen thưởng tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, có phạm vi
ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc tỉnh:
Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kết quả thực hiện Quyết định số
166/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2021 đề xuất, trình khen thưởng theo quy định tại Khoản 9
Điều 1 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày
23/10/2018 của UBND tỉnh 1. Các cơ quan đơn vị xét và trình khen thưởng cùng
thời gian trình khen thưởng cuối năm.
- Xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND
ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ một số nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND; Hướng dẫn số 291/HDSKHCN ngày 14/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện một số
nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Tỷ lệ, xét đề nghị danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” không vượt quá 30%
trên tổng số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” của cơ quan, đơn vị.
"Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, có phạm vi
ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc tỉnh".
1
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- Khi xét khen thưởng cho người đứng đầu phòng, cơ quan, đơn vị phải căn
cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.
2. Đối với Cụm thi đua các đơn vị 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. Thời gian nhận hồ sơ khen thưởng
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh: Các phòng, cơ quan, đơn vị, Cụm thi
đua gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng trước ngày 15/01/2022.
- Hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở và khen thưởng cấp Sở
(Giám đốc Sở khen thưởng): Các phòng, cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen
thưởng trước ngày 05/01/2022.
III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý

1. Xây dựng báo cáo tổng kết
- Các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo theo đề cương hướng dẫn, trong đó
lưu ý có một số nội dung cần phải nêu số liệu cụ thể để phục vụ cho việc chấm
điểm thi đua.
- Việc tổng hợp số liệu: Các đơn vị tổng hợp số liệu danh hiệu thi đua, hình
thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở (chỉ thống kê
các quyết định ban hành trong năm 2021; số liệu khen thưởng thi đua theo đợt,
theo chuyên đề trong năm 2021).
2. Công tác bình xét thi đua, khen thưởng
- Đối với các cá nhân lao động hợp đồng dài hạn (đủ từ 12 tháng trở lên):
Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao
động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị bình xét thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền
hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.
- Đối với các cá nhân lao động hợp đồng ngắn hạn (dưới 12 tháng) không
thuộc diện đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Thủ trưởng cơ quan,
đơn vị căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, trên cơ sở thành tích, đóng
góp của các cá nhân, đối chiếu các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua,
Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để xem xét, quyết định việc bình
xét hay không bình xét thi đua, khen thưởng cho các đối tượng này.
- Khi xét khen thưởng bậc cao, các cơ quan, đơn vị chỉ lấy kết quả khen
thưởng theo công trạng và thành tích đạt được làm căn cứ xét khen thưởng hoặc
trình cấp trên khen thưởng.
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Căn cứ hướng dẫn này, đề nghị Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực
thuộc quan tâm chỉ đạo triển khai bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen
thưởng; tổ chức tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và
trình khen thưởng đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định. Trong quá trình
tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở (qua Phòng Tổ
chức cán bộ) để được giải đáp và thống nhất thực hiện./.
(Gửi kèm theo đề cương báo cáo của đơn vị, cụm thi đua; các mẫu phụ lục
có liên quan).
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;
- Đảng ủy Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- HĐ TĐKT Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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