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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa An, ngày 02 tháng 3 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng trong phong trào thi đua lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ 

niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao 

Bằng và của huyện Hòa An (01/4/1930 - 01/4/2020) 

 

       

Để kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện 

thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn 

thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVIII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020, thiết thực lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng 

và của huyện Hòa An (01/4/1930 - 01/4/2020), Ủy ban nhân dân huyện Hòa An 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng thi đua 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp. Các 

trường học, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, xóm, tổ dân phố, các cụm, khối thi 

đua trên địa bàn huyện Hòa An. 

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lược lượng vũ trang, 

người lao động trên địa bàn huyện Hòa An. 

2. Hình thức khen thưởng 

- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

II. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ 

NGHỊ  CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN 

1. Tiêu chuẩn 

a) Tập thể (các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang các trường học, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, xóm, tổ dân phố, doanh nghiệp) đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước. 
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- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua (trong công tác lao động 

sản xuất, chiến đấu...). 

- Tích cực tham gia xây dựng các loại quỹ, các hoạt động nhân đạo, từ thiện 

góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

- Trong 04 tháng đầu năm 2020 hoàn thành 40% chỉ tiêu thi đua đã đăng ký 

hoặc kế hoạch đề ra. 

- Có công trình, phần việc đạt hiệu quả, thiết thực lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng và của huyện Hòa An 

(01/4/1930 - 01/4/2020). 

b) Cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, trong các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; học sinh) đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương. 

- Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc 

biệt là trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

- Năng động, sáng tạo, có sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong 

công tác. 

- Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa 

học, lao động sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ...có các đóng góp chung 

tay xây dựng huyện Hòa An. 

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt 

công tác sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

- Có công trình, phần việc đạt hiệu quả, thiết thực lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng và của huyện Hòa An 

(01/4/1930 - 01/4/2020). 

- Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019. 

2. Số lượng khen thưởng 

- Khen thưởng cấp huyện: Mỗi khối thi đua thuộc huyện đề nghị khen 

thưởng không quá 01 tập thể và 01 cá nhân; riêng cụm thi đua các xã, thị trấn đề 

nghị khen thưởng không quá 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc trong đợt thi đua (đảm bảo cơ cấu cá nhân là công chức, viên chức; người lao 

động trong các cơ quan đơn vị ...). 

- Khen thưởng cấp xã, thị trấn: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, 

kết thúc đợt thi đua Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xem xét, lựa chọn những 

tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc khen thưởng theo quy định. 
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3. Quy trình xét khen thưỏng 

- Hội đồng thi đua, khen thưởng các đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi 

tiến hành tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng 

sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng và của huyện Hòa An (01/4/1930 - 01/4/2020) theo 

đặc thù của từng cơ quan đơn vị, từng khối, cụm thi đua và gửi báo cáo kết quả đợt 

phát động phong trào thi đua (theo phụ lục 03) về Ủy ban nhân dân huyện qua 

Phòng Nội vụ trước ngày 05 tháng 5 năm 2020 tổng hợp.  

- Tiến hành bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong đợt phát động và hoàn thiện hồ sơ khen thưởng theo quy định. 

- Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện xem xét, thẩm định, đề 

nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đủ 

tiêu chuẩn. 

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm 01 bộ chính 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của trưởng khối, cụm thi đua kèm theo bản 

tóm tắt thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. 

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng đơn vị 

địa phương, trưởng khối, cụm thi đua. 

- Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng có 

xác nhận của thủ trưởng đơn vị (theo phụ lục 01, 02). 

5. Thời hạn nộp hồ sơ trình khen thưởng 

- Các cơ quan đơn vị, địa phương, các khối, cụm thi đua gửi hồ sơ đề nghị 

khen thưởng về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ)  trước ngày 05 tháng 

5 năm 2020. 

- Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, tham mưu cho Hội đồng thi đua, khen 

thưởng huyện xem xét, thẩm định và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

khen thưởng theo quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, Uỷ ban nhân 

dân các xã, thị trấn, các cum, khối thi đua có trách nhiệm triển khai, thực hiện 

hướng dẫn này đảm bảo chất lượng, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trưởng các khối, cụm thi đua huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 
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                                                                                                                  Phụ lục 1 

 

Tên đơn vị        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  ................  ngày     tháng       năm 2019 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ .............. ........... 

Tên tập thể đề nghị: 

 I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

 - Tên đon vị: 

 - Địa điểm trụ sở: 

 - Điện thoại: 

 - Email: 

 - Địa chỉ trang tin điện tử: 

 - Cơ cấu tổ chức: 

 - Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 

 2. Chức năng, nhiệm vụ được giao  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
 1. Kết quả đạt được 

 2. Biện pháp và nguyên nhân đạt được thành tích 

 3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  

 III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 

ĐƯỢC  GHI NHẬN 
 1. Danh hiệu thi đua 

2. Hình thức khen thưởng         

    

 

     XÁC NHẬN CỦA LÃNH                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN 

VỊ 

          ĐẠO CẤP TRÊN                                                            (Ký tên, đóng dấu) 

          (Ký tên, đóng dấu)                                                                

                                            

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP 

TRÌNH KHEN THƯỞNG 
(Ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 2 

Tên đơn vị        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 ................  ngày     tháng       năm 2019 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ .............. ........... 

 

 [I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

 - Họ và tên: 

 - Sinh ngày, tháng, năm:                                    Giới tính: 

 - Quê quán: 

 - Trú quán: 

 - Đơn vị công tác: 

 - Chức vụ Đảng, chính quyền: 

 - Trình độ chuyên môn:                                    Trình độ lý luận chính trị: 

 II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
 1. Quyền hạn nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận 

 2. Thành tích đạt được 

 3. Nguyên nhân, biện pháp đạt được thành tích. 

 III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 

ĐƯỢC  GHI NHẬN 

 

 1. Danh hiệu thi đua 

2. Hình thức khen thưởng         

 

 

         XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG      NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO 

                   ĐƠN VỊ                                                                 (ký tên) 

           (Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

                       XÁC NHÂN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

                                                  (Ký, đóng dấu) 
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                                                                             Phụ lục 3 

                                      ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết phong trào thi đua lập thành tích  

chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ 

niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao 

Bằng và của huyện Hòa An (01/4/1930 - 01/4/2020) 

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỢT THI ĐUA 

1.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt thi đua của cấp ủy, chính quyền, 

Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương 

2.  Công tác tuyên truyền triển khai đợt thi đua 

3.  Kết quả thực hiện các nội dung của đợt thi đua 

4.  Tác động của đợt thi đua đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

5.  Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong 

đợt thi đua 

6.  Công tác khen thưởng 

6.1. Đề nghị khen thưởng cấp huyện 

6.2. Khen thưởng thuộc thẩm quyền của cơ quan đơn vị địa phương 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1.  Ưu điểm 

2.  Hạn chế 

3. Nguyên nhân của hạn chế 

4. Kiến nghị, đề xuất. 
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