
UBND HUYỆN TAM DƯƠNG 

HỘI ĐỒNG TĐ-KT HUYỆN 

 

Số:        /HD-HĐTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng     năm 2021 
V/v hướng dẫn một số nội dung bình xét 

thi đua, khen thưởng năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã 

hội cấp huyện; 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- Trưởng các khối thi đua trên địa bàn huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh; 

Để chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực 

công tác, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu 

biểu trong phong trào thi đua năm 2021. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện 

hướng dẫn một số nội dung bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021, như sau: 

 1. Nguyên tắc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

 - Việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải đảm bảo 

nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 

của Chính phủ và một số nội dung sau: 

 - Việc bình xét phải căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua gắn với 

nhiệm vụ trọng tâm; căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại đơn vị và phân loại 

CBCCVC hàng năm. 

 - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện chỉ bình xét tặng danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có đăng ký thi đua; 

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

biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng. 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 đề nghị khen thưởng của 
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cấp có thẩm quyền; số quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận sáng kiến, đề 

tài nghiên cứu khoa học. 

- Khi tính tỷ lệ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, nếu kết quả có số 

dư trên 50% thì được làm tròn lên, số dư dưới 50% thì làm tròn xuống.  

2. Chủ tịch UBND cấp xã tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng 

Chủ tịch UBND cấp xã xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Giấy 

khen” trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng của xã cho cán bộ, 

công chức và nông dân, người lao động hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với 

các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo đúng tuyến trình khen thưởng. 

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Giấy khen” thực hiện 

theo Điều 10 và Điều 40 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

(sau đây gọi là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP) . Trường hợp tặng Giấy khen cho 

gia đình, UBND cấp xã quy định mức đóng góp về tài sản, công sức, đất đai cho 

địa phương của gia đình để khen thưởng cho phù hợp. 

 3. Chủ tịch UBND huyện công nhận các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng 

3.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được xét tặng 

hàng năm cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Điều 10 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP 

3.2. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho các cá 

nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2003 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Tỷ lệ cá nhân được công 

nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không vượt quá 15% tổng số cá nhân đạt 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sỹ tiên tiến”. 

3.3. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét 

tặng hàng năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 28 Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2003. 

3.4. Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 

74, Điều 75 và Điều 76 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 40 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP. 

Giấy khen để tặng cho các gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai 

và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. 

 4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: 

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị; 

- Biên bản họp xét duyệt thành tích thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị; 

- Danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị; 
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- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; 

- Các minh chứng kèm theo. 

(Các biểu mẫu, văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục khen thưởng được 

ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng). 

5. Lưu ý:  

- Chỉ tổ chức thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021 sau khi có kết 

quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức) năm 2021 

của cấp có thẩm quyền; Khi bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

phải căn cứ kết quả xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”  

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn 

mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan đơn vị do mình đứng 

đầu…để đề nghị cho phù hợp. 

- Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện không nhận hồ sơ đề nghị khen 

thưởng nếu thiếu minh chứng kèm theo: Chưa có kết quả xếp loại tập thể, cá nhân 

trong năm 2021; Bằng khen, Giấy khen; Giấy công nhận sáng kiến, đề tài. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi 02 bản, riêng đối với đề nghị khen thưởng 

cấp nhà nước 05 bản về Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện (qua phòng Nội 

vụ) trước ngày 05/01/2022 để tổng hợp. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch & CPCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG TĐ-KT HUYỆN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Xuân Bình 
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