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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số: 73/HD-UBND Văn Quan, ngày 25 tháng 11 năm 2019 
 

HƯỚNG DẪN 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 
  

Thực hiện Hướng dẫn số 259/HD-SNV ngày 14/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện 

Văn Quan về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

huyện Văn Quan; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/ 01/ 2019 của UBND huyện 

về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; 

Để tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và thực hiện xét, đề 

nghị các cấp khen thưởng năm 2019 đảm bảo đúng theo quy định, UBND huyện 

hướng dẫn các đơn vị, các cụm thi đua của huyện thực hiện như sau: 

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019 

1. Đối với các đơn vị trong Cụm thi đua của huyện 

1.1. Giới thiệu điển hình tiên tiến 

a) Số lượng: 

Để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và để UBND huyện xem xét, 

lựa chọn khen thưởng, UBND huyện đề nghị các Cụm thi đua trên địa bàn giới 

thiệu điển hình tiên tiến với số lượng như sau:  

- Đối với Cụm thi đua số 1 và Cụm thi đua số 2 mỗi xã, thị trấn có trách 

nhiệm lựa chọn giới thiệu cho huyện ít nhất 01 gương điển hình tiên tiến trong 

phong trào thi đua yêu nước năm 2019 để UBND huyện xét khen thưởng (Ưu tiên 

xét chọn những cá nhân có mô hình phát triển kinh tế VACR (Vườn, ao, chuồng, 

rừng) hoặc mô hình mới về phát triển kinh tế tư nhân mang lại lợi ích kinh tế cao, 

tập thể ở cơ sở, cá nhân là lao động trực tiếp, công tác, học tập, sinh sống và làm 

việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn). 

- Đối với các Cụm thi đua còn lại, mỗi cụm lựa chọn đề xuất ít nhất 01 

gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 để UBND 

huyện xét khen thưởng.  

b) Nội dung xây dựng báo cáo tham luận: 

Các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 

xây dựng báo cáo tham luận, tập trung giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, đổi 

mới, đem lại hiệu quả, được áp dụng trong công tác quản lý, học tập, lao động, sản 

xuất, công tác; những thành tích, công trạng được cấp có thẩm quyền biểu dương, 

khen thưởng. Báo cáo tham luận dài không quá 04 trang giấy A4, khuyến khích 

các đơn vị xây dựng video clip để tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến.  
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c) Đối tượng, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng: thực hiện theo quy định tại 

Điều 15 Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện Văn 

Quan về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

huyện Văn Quan. 

Thời gian gửi về UBND huyện (Qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10/12/2019, 

đồng thời gửi qua địa chỉ email phongnoivuvqls@gmail.com để tổng hợp. 

1.2. Xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 

(Theo mẫu số 01 và các biểu tổng hợp phụ lục I, II) và thực hiện chấm điểm thi 

đua trên cơ sở Hướng dẫn số 61/HD-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện, 

các nội dung quy định riêng của cụm đã được thống nhất ban hành trong năm 

2019, gửi đơn vị trưởng Cụm trước ngày 18/12/2019 để tổng hợp.  

1.3. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 

năm 2019: 

- Các cơ quan, đơn vị (Tùy từng điều kiện), có thể tổ chức riêng, hoặc tổ 

chức Hội nghị lồng ghép tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 

2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 trong Hội nghị tổng kết công tác năm của 

đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; 

- Nội dung Hội nghị tổng kết gồm: 

+ Đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019; 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 

+ Báo cáo tham luận hoặc tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến (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 2019; 

+ Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; 

+ Ký kết giao ước thi đua. 

Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2020. 

2. Đối với các Cụm thi đua của huyện 

2.1. Xây dựng báo cáo tổng kết của cụm và chấm điểm thi đua giữa các đơn 

vị trong cụm. 

- Đơn vị Trưởng cụm thi đua 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), xem xét thống nhất điểm từng nội dung (Nếu có). 

- Trưởng cụm thi đua gửi biểu tổng hợp điểm của cụm (Sau khi đã thống 

nhất) đến phòng Nội vụ thẩm định trước ngày 24/12/2019 đồng thời gửi báo cáo 

tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của cụm năm 2019 (Bản mềm 

gửi qua địa chỉ email phongnoivuvqls@gmail.com) để tổng hợp 

mailto:phongnoivuvqls@gmail.com
mailto:phongnoivuvqls@gmail.com
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2.2. Tổ chức Hội nghị tổng kết cụm năm 2019 

- Chương trình Hội nghị thực hiện theo Hướng dẫn số 61/HD-UBND ngày 

02/10/2019 của UBND về việc tổ chức, hoạt động cụm thi đua trên địa bàn huyện. 

- Thời gian hoàn thành: xong trong tháng 01/2020. 

II. CÔNG TÁC BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Đối với các đơn vị 

- Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, tập thể trực 

thuộc trước khi xét khen thưởng; Căn cứ kết quả phân loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và tiêu chuẩn theo quy 

định để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân; chú 

trọng khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. 

- Xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo Quyết định số 4269/QĐ-UBND, 

ngày 10/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, ban hành Quy 

định về tổ chức, hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Văn Quan. 

- 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 (Có so sánh, đảm bảo hài hòa, cân đối giữa các khối, đơn vị trực thuộc). 

- Khi xét khen thưởng cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn 

cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. 

- Chỉ lấy kết quả khen thưởng về thành tích toàn diện để làm căn cứ xét khen 

thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng (Đối với đề nghị khen thưởng cấp Nhà 

nước). 

- Đối với những cơ quan, tổ chức, các đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà 

nước khi trình cấp trên khen thưởng (Từ cấp tỉnh trở lên) cho tập thể hoặc cá nhân 

là thủ trưởng đơn vị, trong hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của các cơ 

quan có thẩm quyền (Cơ quan thuế; BHXH, BHYT); báo cáo kết quả kiểm toán 

trong thời gian 05 năm trở lên trước khi đề nghị khen thưởng (Đối với doanh 

nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước). 

2. Đối với Cụm thi đua 

Các Cụm thi đua của huyện trình tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Quyết định 57/2018/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh, số lượng cụ thể như sau: 

2.1. Đề nghị khen cấp tỉnh: 

- Số lượng đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh: (Theo quy định tại 

khoản 3, Điều 13 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn) 

+ Đối với cấp xã: UBND huyện xét chọn đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho 01 xã tiêu biểu nhất trong số các xã được bình xét xếp thứ 

nhất cụm thi đua. 
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+ Đối với các phòng, ban và tương đương: UBND huyện xét chọn đề nghị 

tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 đơn vị tiêu biểu nhất trong số các 

đơn vị được bình xét xếp thứ nhất cụm thi đua. 

+ Đối với các khối thi đua thuộc ngành giáo dục và đạo tạo trực thuộc 

huyện: UBND huyện xét, đề nghị tặng 01 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 

đơn vị được xếp thứ nhất mỗi khối (Mầm non, tiểu học, trung học sơ sở). 

- Số lượng đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 

 + Đối với cụm thi đua trên địa bàn huyện: Xét chọn, đề nghị tặng bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 đơn vị cấp xã tiêu biểu thứ 02 trong số các xã 

được xếp Nhất cụm thi đua. 

+ Đối với các khối thi đua thuộc ngành giáo dục và đạo tạo: Mỗi khối đề 

nghị xét tặng 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 đơn vị xếp Nhì khối. 

2.1. Đề nghị tặng Giấy khen cấp huyện: 

Số lượng đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các đơn 

vị có số điểm cao nhất và các đơn vị có số điểm liền kề trong Cụm thi đua với 

số lượng như sau: 

+ Cụm có 06 đơn vị trở xuống: Được chọn 01 đơn vị nhất cụm đề nghị tặng 

Giấy khen. 

+ Cụm có 07 đơn vị trở lên: Được chọn đơn vị nhất cụm và đơn vị nhì cụm 

đề nghị tặng Giấy khen 

3. Thời gian nhận hồ sơ khen thưởng 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan đơn vị trong cụm thi đua 

trên địa bàn huyện: Phòng Nội vụ nhận hồ sơ từ ngày 20/12/2019 đến hết ngày 

26/12/2019, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan đơn vị trong ngành giáo 

dục trên địa bàn huyện: thực hiện bình xét TĐKT vào cuối năm học, thời gian nộp 

hồ sơ từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 08/7/2020. 

*Lưu ý: Hồ sơ khen thưởng gửi bản mềm trực tiếp qua địa chỉ email 

phongnoivuvqls@gmail.com để tổng hợp 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý 

1. Xây dựng báo cáo tổng kết 

- Các đơn vị xây dựng báo cáo theo đề cương hướng dẫn, trong đó đặc biệt 

lưu ý có một số nội dung cần phải nêu số liệu cụ thể, rõ ràng để phục vụ cho việc 

chấm điểm thi đua. 

- Việc tổng hợp số liệu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Thống 

nhất các đơn vị tổng hợp số liệu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc 

thẩm quyền quyết định của cơ quan, đơn vị (Tính các quyết định được ban hành 

mailto:phongnoivuvqls@gmail.com
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trong năm 2019); số liệu khen thưởng thi đua theo đợt, theo chuyên đề trong năm 

2019. 

2. Một số lưu ý khi bình xét thi đua, khen thưởng 

- Đối với các cá nhân lao động hợp đồng dài hạn (Từ đủ 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; đối với người lao 

động, công nhân, nông dân: 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. 

- Đối với thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2019: Các cơ quan đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn lưu ý chỉ đề nghị UBND huyện xét khen thưởng cho đối 

tượng là “cá nhân” đủ điều kiện theo quy định, không đề nghị khen thưởng đối với 

đối tượng là “gia đình” (Không đề nghị khen trùng thành tích giữa các thành viên 

trong gia đình). 

(Gửi kèm theo đề cương báo cáo của đơn vị, cụm thi đua 

và các mẫu biểu có liên quan). 

Căn cứ hướng dẫn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  UBND các 

xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo triển khai bình xét danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng; tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 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 UBND huyện (Qua 

phòng Nội vụ) để được giải đáp và thống nhất thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                         
- Ban TĐKT Sở Nội vụ;                                                       

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐ TĐKT huyện; 
- Các đơn vị theo phân khối, 

cụm thi đua (Thực hiện); 

- Văn phòng HĐND&UBND (Bộ phận một cửa); 
- Lưu: VT, NV.                                                                                                                                    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Lương Mai Tú 

 
 


