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          Số:  02/HD-HĐTĐKT 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Cẩm Xuyên, ngày  19   tháng 11 năm 2021 

 
 

HƢỚNG DẪN 

Tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2021 
   

 

Thực hiện Văn bản số 07/HD-HĐTĐKT ngày 17/11/2021 của Ban Thi đua 

khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 

2021. Để tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 đảm bảo yêu 

cầu, kịp thời và đúng quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đề nghị các 

đơn vị, địa phương triển khai tổng kết công tác thi đua, khen thưởng với các nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 nhằm đánh giá 

toàn diện những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình tổ 

chức phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng. Từ đó rút ra bài học kinh 

nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, 

giải pháp trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thời gian theo kế hoạch của UBND huyện, 

kết hợp tổ chức tôn vinh, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc. 

- Tổ chức đánh giá đúng thực chất kết quả phong trào thi đua của cơ quan, 

đơn vị, địa phương và các cụm, khối thi đua; phát huy dân chủ, bám sát tiêu chuẩn, 

bình xét công khai; lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để khen 

thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và 

người lao động trực tiếp. 

II. TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Đối với các cụm, khối thi đua: 

1.1. Các đơn vị trưởng cụm, khối thi đua: 

- Bám sát kế hoạch hoạt động, đôn đốc các đơn vị thành viên trong cụm, 

khối nộp báo cáo và các tài liệu liên quan theo quy định. 

- Tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo tổng kết của cụm, khối.  

- Chủ trì phối hợp với đơn vị cụm phó, khối phó tổng hợp, rà soát, thống 

nhất kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị thành viên; lấy ý kiến của các đơn 
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vị thành viên về dự thảo báo cáo tổng kết, kết quả chấm điểm sau khi cụm, khối rà 

soát để thống nhất việc đánh giá tổng kết và suy tôn, đề nghị khen thưởng. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của cụm, khối; 

bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua 

thực hiện nhiệm vụ năm 2022; thống nhất giới thiệu trưởng, phó cụm, khối năm 

2022. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (qua 

phòng Nội vụ huyện) đúng thời gian quy định. 

1.2. Các đơn vị thành viên: 

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 

2021 của đơn vị. Tự chấm điểm thi đua theo bảng điểm đánh giá đã được cụm, 

khối thống nhất và gửi báo cáo, bảng tự chấm điểm và tài liệu chứng minh kết quả 

đánh giá xếp loại và chấm điểm về đơn vị cụm trưởng, khối trưởng theo đúng quy 

định. 

- Phối hợp với đơn vị trưởng, phó cụm, khối hoàn thành báo cáo chung của 

cụm, khối; thống nhất kết quả chấm điểm thi đua năm 2021; nội dung, chỉ tiêu giao 

ước thi đua năm 2022. 

2. Đối với các địa phƣơng, đơn vị: 

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 

theo các nội dung sau: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền về công tác thi đua, khen 

thưởng. Nêu rõ các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo, 

triển khai thực hiện của địa phương, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng trong 

năm 2021.  

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh, huyện 

phát động: phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 

2021 và các phong trào: “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”, “Cả tỉnh chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống hiệu quả dịch bệnh 

COVID-19”, “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, 

“Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức Hà 

Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phòng trào thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 180 danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới,... 

- Đánh giá kết quả tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất của địa phương, đơn vị đã phát động 

trong năm 2021, cụ thể trên các nội dung: phát động phong trào thi đua, đăng ký, 

ký kết thi đua; sơ kết, tổng kết phong trào, kết quả đạt được từ việc thực hiện 

phong trào thi đua (nêu cụ thể từng phong trào thi đua). 

- Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. 
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- Tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, hoạt động kiểm tra, giám sát 

của đơn vị, địa phương. 

- Công tác khen thưởng:  

+ Nội dung đã thực hiện nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen 

thưởng tại địa phương, đơn vị. 

+ Biện pháp hoặc giải pháp, kinh nghiệm đã thực hiện để tăng tỷ lệ khen 

thưởng đối với tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất. 

+ Tổng hợp, phân tích kết quả khen thưởng, đánh giá chất lượng hồ sơ, 

thành tích khen thưởng. 

+ Kết quả xử lý hồ sơ khen thưởng chuyên đề, đột xuất; khen thưởng thành 

tích cống hiến. 

+ Kết quả khen thưởng thành tích kháng chiến; đề nghị tặng, truy tặng danh 

hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Huân chương Độc lập cho 

gia đình liệt sỹ; chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng đã được Thủ tướng Chính 

phủ, bộ, ngành, tỉnh tặng Bằng khen thành tích kháng chiến; cấp đổi, cấp lại hiện 

vật khen thưởng (nếu có). 

- Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. 

- Việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua khen thưởng. 

- Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

- Tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 

- Tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công 

tác khen thưởng và nguyên nhân. 

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022: 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 

2021, địa phương, đơn vị phân tích những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên 

nhân trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra: 

- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 

2022 của địa phương, đơn vị. 

- Các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của 

các phong trào thi đua, chất lượng công tác khen thưởng. 

2.3. Kiến nghị, đề xuất: (nếu có) 

III. CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG 

Việc xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cần bám sát 

tiêu chuẩn quy định của Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 

năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định 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;  
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quy chế “Thi đua, khen thưởng” ban hành kèm theo quyết định số 38/2019/QĐ-

UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; việc tổ chức triển khai thực hiện 

và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, an ninh 

quốc phòng năm 2021 và các nhiệm vụ do Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển 

khai, giao, xây dựng nông thôn mới. 

1. Về danh hiệu thi đua: 

1.1. Đối với tập thể: 

a) Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Tiêu chuẩn xét tặng thực hiện 

theo quy định tại Điều 28 Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - 

Khen thưởng, cụ thể: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao; Có phong trào thi đua 

thường xuyên, thiết thực hiệu quả; Có trên 50% cá nhân trong tập thể đó đạt lao 

động tiên tiến, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; không 

có cá nhân vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm Luật an toàn giao thông gây hậu quả 

nghiêm trọng. Nội bộ đoàn kết, tổ chức thực hiện tốt các nội dung cải cách hành 

chính, tổ chức Đảng, Đoàn phải đạt vững mạnh trở lên. Việc xét tặng “Tập thể 

lao động tiên tiến” phải bám sát từng tiêu chí cụ thể để bảo đảm chất lượng, đặc 

biệt là tiêu chí “hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao”. 

b) Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: 

Tiêu chuẩn xét tặng thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật sữa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng cụ thể: Được xét tặng cho các 

tập thể có thành tích xuất sắc trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động 

tiên tiến” và đạt tiêu chuẩn sau: 

- Sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với 

nhà nước; có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. 

- Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trong đó có ít nhất 70% đạt danh 

hiệu Lao động tiên tiến; 

- Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị 

kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, 

Pháp luật của nhà nước. 

c) Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”: 

- Được xét tặng cho tập thể có đủ các tiêu chuẩn sau: 

+ Đảm bảo đủ các điều kiện tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 

+ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao, tập thể 

thật sự tiêu biểu xuất sắc của tỉnh; 

+ Có nhân tố mới, mô hình mới về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh (đặc 

biệt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có nhiều đột phá, phát triển 

nhanh, bền vững) trong phạm vi toàn tỉnh để các tập thể khác học tập. 

- Cơ cấu và số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh: 

+ Khối các ban Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện:  

01 cờ. 
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- Khối các phòng, ban, trung tâm, đơn vị thuộc UBND cấp huyện: 01 cờ. 

+  Đơn vị hành chính cấp xã: 02 cờ. 

d) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: 

Cờ thi đua của Chính phủ được xét tặng cho tập thể tiêu biểu xuất sắc 

trong số những tập thể đạt tiêu chuẩn tặng cờ thi đua của UBND tỉnh thuộc các 

Khối Cụm thi đua của tỉnh, các tập thể thuộc các sở, ban, ngành; huyện, thành 

phố, thị xã. 

1.2. Đối với cá nhân:  

1.2.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 

 a. Được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau: 

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 

 - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào 

thi đua; 

 - Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; 

 - Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

b. Được xét tặng cho Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến 

sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu 

chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

tiên tiến”. 

c. Được xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối 

tượng quy định tại điểm a điểm b khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và 

hoạt động xã hội; 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người 

trong cộng đồng.” 

Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp 

hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính 

vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động 

tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có 

kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên 

tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao 

động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách 

nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” 

(trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến 

nhận xét của cơ quan cũ). 

Trường hợp được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một 

thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 
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“Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định 

(có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt 

phái). 

1.2.2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 

 Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho các cá nhân đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

- Là “lao động tiên tiến” hoặc “chiến sĩ tiên tiến”. 

- Có sáng kiến giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp 

hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu 

quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã 

nghiệm thu được áp được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục 

vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công 

nhận.  

Tỷ lệ xét tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở” hàng năm ở mỗi cơ quan, 

đơn vị không quá 15% tổng số cá nhân đạt “lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên 

tiến”. Tỷ lệ này không bao gồm các chức danh lãnh đạo huyện. 

1.2.3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: 

  Được xét cho các cá nhân đạt 02 tiêu chuẩn: 

 - Có thành tích xuất sắc trong số cá nhân 3 lần liên tục đạt “chiến sĩ thi đua 

cơ sở”; 

 - Có sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu đã được công nhận đề 

tài khoa học cấp tỉnh hoặc sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng liên tục 1 đến 2 năm 

và có hiệu quả từ 2 đến 3 cơ sở trở lên trên địa bàn tỉnh. Sáng kiến, giải pháp 

công tác, đề tài nghiên cứu do Hội đồng khoa học tỉnh và Hội đồng xét sáng kiến 

cấp tỉnh đánh giá, công nhận. 

1.2.4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 

Được xét cho các cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn: 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số các cá nhân có 02 lần 

liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, trong đó có 06 năm liên tục đạt 

danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm căn cứ xét tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng 

trong toàn quốc; 

Thời điểm xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” là năm liền kề với 

năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” lần thứ hai. 

2. Về hình thức khen thƣởng: 

2.1. Đối tƣợng và tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen: 

a. Tập thể:  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, 

Pháp luật của nhà nước; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách 

và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động; 
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- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ và tổ chức tốt các phong 

trào thi đua; phải đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. 

b. Cá nhân: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; 

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

- Phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

2.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 

Cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác 

năm đề nghị số lượng phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân đạt đủ tiêu chuẩn 

để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tặng Bằng khen. Trong đó, số cán bộ, công chức, 

viên chức không giữ chức vụ, người lao động trực tiếp được xét đề nghị từ 35% 

trở lên trên tổng số được đề nghị khen thưởng. 

a) Đối với cá nhân:  

- Tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của nhà nước, có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(cả năm trước và năm đề nghị khen), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được 

công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. 

b) Đối với tập thể:  

- Tặng cho tập thể có 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội 

bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi 

đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực 

hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể”.  

- Tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của nhà nước, có nhiều đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài 

sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 100 triệu đồng/năm trở lên. 

Tập thể, cá nhân đã được tặng Huân chương Lao động, hoặc Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ năm trước thì năm tiếp theo chưa đủ tiêu chuẩn để xét 

tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, mà ít nhất phải sau 02 năm 

mới xét tặng. 

2.3. Bằng khen của Thủ tƣớng Chính Phủ: 

a) Đối với cá nhân: 

- Tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã được tặng Bằng khen của tỉnh, 05 năm tiếp 

theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến 

được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng 

cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng giấy khen trở 

lên. 

- Tặng cho công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu 

chuẩn sau: 
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+ Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong trong lao động, 

sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện; 

+ Công nhân có từ 02 sáng kiến trở lên mang lại lợi ích và có đóng góp 

trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên 

môn, tay nghề; 

+ Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên, 

giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động. 

b) Đối với tập thể: 

- Tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đã được tặng Bằng khen cấp bộ, 

ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen 

cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

- Tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản 

cho địa phương, xã hội có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. 

2.4. Huân chƣơng Lao động hạng Ba: 

2.4.1. Huân chương Lao động hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, 

có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh 

giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực; 

b) Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 năm tiếp theo 

liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được 

công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung 

ương. 

2.4.2. Huân chương Lao động hạng ba để tặng cho công nhân, nông dân, 

người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Điều này; 

b) Có sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả và 

được cấp huyện công nhận. 

Công nhân có 03 sáng kiến mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào 

tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 

Nông dân có sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 03 

năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm 

cho người lao động. 
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2.4.3. Huân chương Lao động hạng ba để tặng cho tập thể gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 

kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 

lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó 

đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua 

của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ 

thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 01 Bằng khen của 

cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đối 

tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

2.5. Huân chƣơng Lao động hạng Nhì: 

2.5.1. Huân chương Lao động hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một  

trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, 

sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong bộ, ngành, địa phương 

hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, 

đoàn thể Trung ương; 

b) Đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm tiếp theo 

liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 

bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 

thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

2.5.2. Huân chương Lao động hạng nhì để tặng cho công nhân, nông dân, 

người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Điều này; 

b) Có phát minh, sáng chế, sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn 

mang lại hiệu quả và được cấp tỉnh công nhận. 

Công nhân có 05 sáng kiến mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào 

tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 

Nông dân có phát minh, sáng chế, sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu 

quả và ổn định từ 05 năm trở lên và đã giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm 

nghèo và tạo việc làm cho người lao động. 

2.5.3. Huân chương Lao động hạng nhì để tặng cho tập thể gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ 

đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 
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a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 

bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp 

theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần 

được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, 

ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua của 

cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đối 

tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

2.6. Huân chƣơng Lao động hạng Nhất: 

2.6.1. Huân chương Lao động hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, 

sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng và nêu 

gương trong toàn quốc hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu 

cấp nhà nước; 

b) Đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, 05 năm tiếp theo 

liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 

toàn quốc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu 

quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

2.6.2. Huân chương Lao động hạng nhất để tặng cho công nhân, nông dân, 

người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Điều này; 

b) Có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn mang 

lại hiệu quả và được cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương công nhận. 

Công nhân có 07 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích và có 

đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình 

độ chuyên môn, tay nghề. 

Nông dân có phát minh, sáng chế, sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu 

quả và ổn định từ 07 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo 

và tạo việc làm cho người lao động. 

2.6.3. Huân chương Lao động hạng nhất để tặng cho tập thể gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ 

đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong 

toàn quốc; 

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì và 05 năm tiếp 

theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần 

được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, 
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ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua của 

cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đối 

tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 03 lần được tặng Bằng khen của cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

3. Một số điểm lƣu ý khi xét khen thƣởng và đề nghị khen thƣởng: 

Trước khi xét đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

cho tập thể và cá nhân, các đơn vị, địa phương phải tiến hành đánh giá, xếp loại và 

ban hành quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân 

để làm căn cứ xét khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.  

- Xét đề nghị khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết 

quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ. 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải phù 

hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định. Trong báo cáo phải ghi 

cụ thể số quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ của tập thể, cá nhân; số quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học. Đối với các tổ chức Đảng, Đoàn thể cần nêu mức xếp 

loại và số quyết định ngày tháng năm xếp loại của tổ chức Đảng, Đoàn thể cấp trên 

để minh chứng.  

- Thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập  

được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định 

khen thưởng không ghi thời gian thì việc đề nghị khen thưởng lần sau được tính 

theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước. 

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

vào thành tích (xuất sắc) của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. 

- Trong một thời điểm, một đối tượng chỉ đề nghị một danh hiệu thi đua 

hoặc hình thức khen thưởng cấp tỉnh, một danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen 

thưởng cấp nhà nước, không đồng thời đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Tập thể, cá nhân đủ tiêu 

chuẩn tặng hình thức, mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng 

thưởng hình thức, mức hạng đó, không đề nghị khen thưởng vượt mức hạng. 

Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn được khen thưởng mức cao hơn. 

- Trong một năm, cùng một đối tượng đã được tặng Cờ thi đua, Bằng khen 

của UBND tỉnh về thành tích thực hiện chuyên đề có thời gian thực hiện dưới 03 

năm thì không tiếp tục xét đề nghị khen thành tích công tác năm.  

- Cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” danh hiệu 

“Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”; tập thể, cá nhân được tặng các hình thức khen thưởng 

cấp Nhà nước sau 02 năm mới đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 
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- Chỉ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho cá nhân có 

sáng kiến, đề tài khoa học đã được công nhận theo quy định. Báo cáo thành tích 

phải thể hiện rõ tên sáng kiến, đề tài; số quyết định, ngày, tháng, năm cơ quan ban 

hành quyết định công nhận sáng kiến, đề tài và tóm tắt hiệu quả ứng dụng sáng 

kiến, đề tài trong thực tế tại đơn vị, địa phương. 

- Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019 của Bộ Nội vụ và Điều 10 Quy chế Thi đua khen thưởng ban hành kèm 

theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh. 

- Việc tổ chức xét, đề nghị khen thưởng phải đúng tuyến trình; các đối tượng 

đề nghị khen thưởng về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Phong trào 

an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

các cơ quan Trung ương theo hệ thống quản lý ngành dọc khi trình hồ sơ đề nghị 

tỉnh khen thưởng phải có xác nhận của UBND cấp huyện hoặc UBND xã nơi đơn 

vị đóng trụ sở về việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước và các quy định của địa phương. 

- Quan tâm xem xét, đề nghị khen thưởng cho người lao động trực tiếp, công 

chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý đảm bảo tỷ lệ từ 35% trở lên trên tổng 

số cá nhân đề nghị khen thưởng. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn thì ưu tiên cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để đề nghị 

khen thưởng. 

4. Những trƣờng hợp không xét khen thƣởng 

a. Đối với cá nhân:  

- Không đăng ký thi đua;  

- Không chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; 

- Mới tuyển dụng dưới 10 tháng;  

- Chưa khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng cho cá nhân đang 

trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét hình thức kỷ luật hoặc điều tra, 

thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo đang 

được xác minh làm rõ. 

b. Đối với tập thể:  

- Không đăng ký thi đua, không phát động và tổ chức các phong trào thi 

đua, không tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định; không thực hiện Chương trình 

công tác đã đăng ký với cấp có thẩm quyền; đơn vị làm Cụm trưởng, Khối trưởng  

trong năm không tổ chức sơ kết, tổng kết năm theo quy định; 

- Cơ quan, đơn vị mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ một năm 

(dưới 12 tháng); 
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- Không chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, của huyện, ngành, địa phương; 

- Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa 

phương bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; 

- Chưa khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng cho tập thể đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét hình thức kỷ luật hoặc điều tra, thanh 

tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo đang được xác 

minh làm rõ. 

c. Các phong trào thi đua chuyên đề không có kế hoạch tổ chức, phát 

động phong trào không xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu, thời 

gian thực hiện và chưa có hướng dẫn về tiêu chí, số lượng khen thưởng được 

cấp có thẩm quyền khen thưởng đồng ý. 

d.  Không xem xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua 

của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc và trực thuộc đơn vị, địa phương chưa tổ 

chức cụm, khối thi đua hoặc đề nghị khen thưởng nhưng không thông qua bình 

xét, đánh giá, so sánh và suy tôn của các cụm, khối thi đua. 

IV. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƢỞNG, TUYẾN TRÌNH, 

THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG 

1. Thẩm quyền quyết định tặng các danh hiệu thi đua 

Thực hiện theo quy định tại Điều 27 Quy chế Thi đua, khen thưởng ban 

hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND 

tỉnh; Điều 7 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ. 

2. Tuyến trình khen thƣởng 

Thực hiện theo quy định tại Điều 30 Quy chế Thi đua, khen thưởng ban 

hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND 

tỉnh.  

3. Thủ tục, hồ sơ  

- Thực hiện theo quy định tại 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. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND tỉnh về thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Khi ký xác 

nhận thành tích phải ghi rõ họ tên và chức vụ người xác nhận thành tích: 

* Hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị xét khen thưởng; 

- Biên bản họp xét khen thưởng (Trích sao biên bản); 

- Báo cáo thành tích đề nghị xét khen thưởng; 

- Đề tài, sáng kiến kinh nghiệm (Đối với Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi 

đua cơ sở). 

*. Số lượng hồ sơ: 
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- Tờ trình, biên bản họp xét khen thưởng: 01 bộ; 

-  Báo cáo thành tích đề nghị xét khen thưởng: 

+ Đối với danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND 

huyện (Tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, giấy khen): 01 bộ hồ sơ.   

+ Đối với danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền 

UBND tỉnh (Cờ thi đua xuất sắc, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 

Bằng khen): 02 bộ hồ sơ.  

+ Đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: 

 Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 04 bộ hồ sơ, kèm 

theo file điện tử; 

 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba: 05 bộ hồ sơ, kèm theo file điện tử;   

- Báo cáo thành tích thực hiện đúng theo các mẫu được quy định tại Nghị định 

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.   

- Hồ sơ của các cụm, khối thi đua gồm tờ trình đề nghị khen thưởng kèm 

theo biên bản họp xét và báo cáo thành tích của cơ quan, đơn vị, địa phương được 

đề nghị khen thưởng, tờ trình đề nghị xếp loại thi đua kèm theo kết quả đánh giá, 

chấm điểm và đề xuất xếp loại của khối, tờ trình đề nghị cử trưởng, phó cụm, khối 

thi đua năm 2022. 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

1. Căn cứ vào mục đích, yêu cầu và nội dung trên đây, các địa phương, đơn vị, 

các cụm, Khối thi đua cần chủ động tổng kết để bảo đảm nội dung yêu cầu và thời 

gian tổng kết của đơn vị trước ngày 15/12/2021.  

2. Hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân để nghị Chủ tịch UBND tặng 

Giấy khen, Lao đồng tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở nộp về Trung tâm hành chính 

công huyện Cẩm Xuyên trước ngày 15/12/2021.  

3. Việc tổ chức xét, đề nghị khen thưởng phải đúng tuyến; các đối tượng khen 

thưởng ở trên địa bàn huyện mà các ngành, đoàn thể đề nghị tặng Cờ hoặc khen 

thưởng bậc cao thì phải có ý kiến hiệp y bằng văn bản của các ngành, đoàn thể cấp 

tỉnh nộp về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện trước ngày 

15/12/2021.   

4. Hồ sơ khen thưởng của các đơn vị nộp về Trung tâm hành chính công huyện 

Cẩm Xuyên. Đối với các tập thể cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng 

chính phủ, Chủ tịch nước xét khen thưởng, nộp hồ sơ trước ngày 15/12/2021.  

5. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện sẽ họp trước ngày 20/12/2021 để xét 

các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, khen 

thưởng bậc cao, xét tặng cờ thi đua cho các đơn vị và chuẩn bị các nội dung tổng kết 

năm 2021 toàn huyện vào tháng 01 năm 2022. 



15 

 

 

Những địa phương, đơn vị không thực hiện đúng lịch thời gian, Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng huyện không chịu trách nhiệm về khen thưởng thành tích năm 2021 

của địa phương, đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc vướng mắc yêu cầu 

các địa phương, đơn vị phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng 

huyện (qua Phòng Nội vụ) để thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;       (Để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên Hội đồng TĐKT huyện;  

- UBMTTQ, các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp huyện; 

- Cấc cụm, khối thi đua; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Hà Văn Bình 

 

 


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2021-11-22T08:16:46+0700


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2021-11-22T08:17:14+0700




