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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Đường, ngày 28 tháng 4 năm 2020

V/v hướng dẫn khen thưởng điển hình
tiên tiến xuất sắc huyện Tam Đường
giai đoạn 2015-2020

Căn cứ Kế hoạch 353/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND huyện Tam
Đường về Phát động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị biểu dương
điển hình tiên tiến xuất sắc huyện Tam Đường lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025,
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện hướng dẫn bình xét khen thưởng
điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2015-2020 như sau:
1. Đối tượng
- Tập thể: Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn, các bản.
- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hộ
gia đình và Nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đường.
2. Số lượng
a) Tập thể
- Nhân dân và cán bộ 05 xã, thị trấn.
- Mỗi xã, thị trấn lựa chọn 01 bản tiêu biểu.
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện 07 tập thể; các cơ quan
khối Đảng: 02 tập thể; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể: 02 tập thể; các cơ quan
ngành dọc đóng trên địa bàn huyện: 05 tập thể; các Doanh nghiệp trên địa bàn:
02 doanh nghiệp.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì lựa chọn mỗi cấp học 03 đơn vị.
b) Cá nhân
- Mỗi xã, thị trấn lựa chọn 02 cá nhân (đảm bảo có cả công chức) và 03 hộ
gia đình.
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp mỗi đơn vị
lựa chọn 01 cá nhân tiêu biểu. Riêng các đơn vị:
+ Trung tâm Y tế: 05 cá nhân.
+ Công an huyện: 04 cá nhân.
+ Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 02 cá nhân.
+ Đối với các đơn vị trường học mỗi đơn vị: 01 cá nhân tiêu biểu.
3. Tiêu chuẩn
a) Tập thể

- Đối với các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn và các đơn vị trường học:
Từ năm 2016 đến năm 2019 Đảng bộ, Chi bộ liên tục được đánh giá, xếp loại
đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và cơ quan, đơn vị có ít nhất 02 lần được
Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
- Đối với tập thể bản: Từ năm 2016 đến 2019 Chi bộ liên tục được xếp
loại từ hoàn tốt nhiệm vụ trở lên và đạt danh hiệu bản làng văn hóa.
b) Cá nhân
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Từ năm 2016
đến 2019 liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có 02 lần được tặng Giấy
khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm (Giấy khen của Chủ tịch UBND
huyện; các đơn vị ngành dọc Giấy khen của cơ quan cấp trên quản lý) hoặc có
01 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
công tác năm.
- Đối với hộ gia đình: Từ năm 2016 đến 2019 đều đạt gia đình văn hóa và
có ít nhất 02 lần được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.
4. Thủ tục, hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ
4.1. Quy trình xét và đề nghị khen thưởng
a) Đối với tập thể
- Đối với các xã, thị trấn bình xét thông qua khối thi đua do khối trưởng
năm 2020 chủ trì.
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện do Phòng Nội vụ chủ trì xét chọn.
- Các cơ quan khối Đảng do Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì xét chọn.
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể do Ủy ban MTTQ chủ trì xét chọn.
- Các cơ quan ngành dọc và các doanh nghiệp do khối trưởng năm 2020
chủ trì xét chọn.
b) Đối với cá nhân
Do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các doanh nghiệp
chủ trì lựa chọn.
* Lưu ý: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm tổng hợp, xét
duyệt thành tích của tập thể, cá nhân các đơn vị trường học trước khi trình Hội
đồng TĐKT huyện.
2. Hồ sơ
- Tờ trình của đơn vị.
- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (của khối thi đua
và các đơn vị được giao phụ trách; các đơn vị không có HĐTĐKT thì phải có
biên bản họp xét của cơ quan).
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3. Thời gian trình khen thưởng
- Các cơ quan, đơn vị bình xét và trình khen thưởng trước 15/5/2020.
- Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, rà soát, lựa chọn đề nghị Hội đồng Thi
đua, Khen thưởng huyện cho ý kiến trước ngày 20/5/2020.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ
quan, đơn vị liên hệ với đ/c Đỗ Trọng Thắng, Chuyên viên phòng Nội vụ - số
điện thoại 0989.788.237 để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn;
- Lưu: TĐKT.

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ
Phạm Chiến Công
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