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KInh giri: 
- Các phOng, ban, ngành, UBMTTQ, doàn th Th xã; 
- Các Ban xây drng Dàng, Thj ñy Cüa Là; 
- Các dan vj sir nghip tri1c thuc; 
- UBND các phrning. 

Can cir Quy djnh so 132-QD/TW ngày 08/3/2018 cüa cüa B ChInh trj v 
viêc kim dim và dánh giá cht luçmg hang nãm dOi vi tp the, cá nhân trong h 
thng chInh tn; 

Can cü Nghj dnh s6 91/201 7/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit thi hànli mt s diu Lut Thi dua, Khen thung; 

Can cü Thông tu so 12/201 9/TT-BNV ngày 04/11/2019 cüa B Ni vi quy 
dnh chi tit thi hành mt sO diêu cüa Nghj dnh s 91/2017 ngày 31/7/2017 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt s diu LuQtt Thi dua, Khen thung; 

Can cir Quyêt djnh s 12/2020/UBND ngày 14/5/2020 cüa UBND tinh ban 
hành v cong tác thi dua, khen thung trên dja bàn tinh Ngh An; 

D tin hành dánh giá tng kt phong trào thi dua và cong tác khen thuOng, 
dng th?i bInh xét khen thurng và cong nhn các danh hiu thi dua cho tp th, cá 
nhân có thành tIch xut s&c näm 2020. UBND thj xà hrnng dn tng kt phong trào 
thi dua và Cong tác khen thi.rng näm 2020 nhix sau: 

I. TO CH(J'C TONG KT PHONG TRAO Till IWA NAM 2020: 
1. Xây dirng báo cáo tng kh: 
Các co quan, dan vj lam báo cáo tng kt phong trào thi dua va cong tác khen 

thuóng näm 2020, phuang hithng nhim viii näm 2021. S 1iu kinh t, xà hi, quc 
phông, an ninh thng nhât so 1iu báo cáo chat thai dim báo cáo dn 3 1/10/2020, 
ixâc tInh dn 3 1/12/2020. 

2. Cách thü'c to chüc: 
- Gn vi vic tng kt cOng tác thi dua, khen thung näm 2020, phuang huàng 

nhirn v1i nãrn 2021, t chirc 1 k kt giao uc thi dna dng thai dang k2 miic tiêu, chi 
tiêu thi dna và các danh hiu thi dua cüa tp th, cá nhân trong näm 2021. 



- H9p can b, cong chüc, viên cht'rc d t chirc dánh giá, nhn xét, bmnh bu, 

suy ton các danh hiu thi dua, hInh thirc khen thu&ng näm 2020 cho tp the, ca nhân 
cüa dan vj minh. 

3. Xêp 1oii thi dua: 
a) Xêp 1oti thi dua theo 4 mirc cht 1ucng: Hoàn thành xutt sac nhim vii, 

Hoàn thành tt nhim vçl, Hoàn thành nhim viii và KhOng hoàn thành nhirn vii.(Tj 

lê don vj Xut stc k/iông vu'1t qua 20% tong so do'n vj xêp loçil Hoàn than/i tot 
n/iiêm vu). 

b) Các kMi thi dua: 
- Khi ca quan Thj ñy (bao gm Trung tam Bôi duOng chInh trj gOm 06 tp the, 

suy ton 01 tp th xut sac); 
- Khi Uy ban Mt trn T quc và các doàn th thi xà ( gôm 05 tp the suy ton 

01 tap th XUa sic); 
- Khi các phông, ban chuyên mon thuc UBND th xã (gm 12 tp the xuy tOn 

02 tap th xuat sac); 
- KhM các dan vj sir nghip trçrc thu5c (grn 08 tp th suy ton 02 tp the xuât sac); 
- Khi các phumg (gm 07 tp th suy ton 01 tp th xuat stc). 
c) Các buâc tin hành: 
- Tu dánh giá xêp 1oi: Các dan vj t1r dánh giá, xep 1oi thi dua theo các Phi 

liic güi kern. (Phi 1c I dành cho các phOng, ban chuyên mon thuc UBND thj xa, 
Phit 1ic II dành cho các dan vj sçr nghip trirc thuc UBND thj xà; Phu luc III dành 
cho các phung) 

- Dánh giá, cham dim, xp loai chéo cho các dan vj khác: 
+ Các dan v duçic phân cOng cham dim chéo can cir vào dim chun a các bang 

Phii 1c gui kern d cham dim chéo (Phçt içtc IV cham chéo cho các phOng, ban chuyên 
mOn thuc UBND thi xâ; Phii 1ic V cham chéo cho các dan vj s1r nghip trirc thuc 
UBND thj xä, Phii liic VI cham chéo cho các phung). 

+ cac phông, ban, dan vj sçr nghip trirc thuc UBND thj xà va các phu&ng thirc 
hin chrn chéo, xp loai cho dan vj khac theo các Phu luc VII,VIII,IX.(Tj 1 xlp loai 
hoàn than/i xut scc nhiin vy klzông qua 20% trên tOng s6 don vj xêp loçii /,oàn 
than/i tat nlziêm vu). 

- H9p can b, cOng chirc, vien chirc dê to chirc dánh giá, nhtn xét, bInh bu, 
suy ton các danh hiu thi dua, hInh thirc khen thixO'ng näm 2020 cho tp th, cá nhân 
cüa dan vi rnInh. 

II. BINH XET THI BUA VA E NGH! KEEN THIIONG: 
Các don vj can ci Lust Thi dna, khen thu'ang; Nghj djnh so 91/2017/ND-CP 

ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Thi 
dua, khen thuâng; Quyt djnh so 12/2020/UBND ngày 14/5/2020 cüa UBND tinh 
ban hành ye cong tác thi dua, khen thuO'ng tren dja bàn tinh Ngh An và COng van 



huâng dn cüa UBND Thj xã d th chüc hi nghj bInh xét các danh hiu thi dna, 
hInh thtrc khen thi.thng cho tp th và cá nhân thuc dGn v mmnh. Cu th nhu sau: 

1. Các danh hiu thi dua vã hInh thtrc khen thtr&ng 
a, Cdc danh hiu thi dua gm: 
- Ve cá nhán: Lao dng tiên tin, Chin s5 thi dua co' s, Chiên s' thi dua cap 

tinh, Chin s5 thi dna toàn quc. 
- Ve Tp thi: T.p th Lao dng tiên tin, Tp the Lao dng xuât sac, CO' thi 

dua cüa UBNID tinh, C thi dna cüa ChInh phü. 
b, Các hln/i tithe k/ien tluthng: Giy khen cüa Chü tch UBND phuO'ng, 

Giy khen cüa Chü tjch UBND Thj xã, Bang khen cüa Chü tjch UBND tinh, Bang 
khen cüa Thñ tuàng ChInh phü, Huân chuang Lao dng các htng. 

2. Tiêu chuân khen thtr&ng: 
2.1. Danh hiéu "Lao dng tiên tiên": 
1. Tiêu chun xét tng danh hiu "Lao dng tiên tin", "Chin si tiên tin" 

thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 24 cüa Lust thi dna, khen thithng. 
2. Ca nhân tham gia chin du, phiic vii chin du hotc Co hành dng dung 

cam cüu ngi1i, ciru tài san cüa Nhà nuOc, cüa nhân dan dn dn bj thuong tIch cn 
diu trj, diu duOng theo kt 1un cüa Ca sO' y té cp huyn hoc tuong throng trO' len 
thI thO'i gian diu trj, diu duO'ng dircc tInh d bInh xét tang danh hiu "Lao dng 
tiên tiên", "Chiên si tiên tiên". 

3. Ca nhân duçc cü tham gia dào tao, bi duO'ng ngtn hmn duO'i 01 näm, chip 
hành t& quy djnli cüa co sO' dào tao, bi duO'ng thI thO'i gian h9c tp duc tfnh vào 
thO'i gian cong tác tti Co quan, to chtrc, don vj d dugc bInh xét danh hiêu "Lao 
dông tiên tin", "Chin si tiên tin". TruO'ng hçip cá nhân duçic cir tham gia dào tio, 
bM duO'ng ti'i 01 näm trO' len, chtp hành tt quy djnh cüa cor sO' dào tao, bi duo'ng, 
cO kt qua hçc tp tr 1oi khá trO' len thI duc tInh d xét t.ng danh hiu "Lao dông 
tiên tin", "Chin si tiên tiên". 

4. ThO'i gian nghi thai san theo, quy djnh duçic tInh d blnh xét tang danh hiêu 
"Lao dng tiên tin", "Chin si tién tiM". 

5. Di vâi Ca nhan chuyM cong tác, co quan, t chirc, don vi rnO'i CO trách 
nhim bmnh xét, tang danh hiu "Lao dng tiên tiM", "ChiM si tiên tiM" (truO'ng 
hgp có thO'i gian cong tác O' ca quan cü tr 06 tháng trO' len phái có ' kiM nhan xét 
cüa Ca quan cü). 

TruO'ng hçp Ca nhãn dugc bit phái den co' quan, t chrc, don vj khác trong môt 
thO'i gian nht djnh thI vic bInh xét tang danh hiu "Lao dng tiên tiM", "ChiM si tiên 
tiM" do Ca quan, t chcrc, don vj tip nhn bit phái xem xét quyt dnh và duo'c co' 
quan, t( chirc, don vi tip nhn Ca nhãn duc diM dng, bit phái xác nhn. 

6. KhOng xét tang danh hiu "Lao dng tiên tiM", "ChiM si tiên tiM" d& vO'i các 
Ca nhân mO'i tuyM diing duâi 10 tháng; bj k lut tr hInh thirc khiM trách trO' len. 



7. S lugng, t' 1 d nghj cong nhn danh hiu "Lao dng tiên tin"do các Co 

quan, don vj bInh chpn, xp 1oi và d nghj. 
8. Di vri can bO, cOng chrc, ngui lao dng thuc quàn l cüa phuàng do 

Chü tjch UBND phumg xét ttng danh hiu" Lao dng tiên tin" và d nghj Chü 
tch UBND Thj xà xét tang danh hiu " Chin s thi dua Co sO". 

2.2. Danh hiéu Chiên s thi dua: 
Danh hiêu Chiên s5' thi dua co' s: 
Danh hiêu "Chin si thi dua co sO'" duic quy djnh ti khoàn 3, Diêu 9, Nghj 

dnh s 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü, cii th: 
1. Danh hiu "Chiên si thi dua co sO" duçic xét tang cho Ca nhân dat các tiêu 

chun sau: 
a) Là "Lao dng tiên tin"; 
b) Co sang kin là giái pháp k5 thut, giài pháp quàn l', giái pháp tác nghip 

hoc giài pháp img dçing tin b k thut d tang näng suit lao dng, tang hiu qua 
cong tác duc Co sO' cOng nh.n hoc có d tài nghiên CrU khoa h9c da nghim thu duc 
áp dicing hotc hoàn thành XUtt sc nhim vi dUçYC Co quan, to Chile, don vj cOng nhân. 

2. ViC dáth giá mi'rC d ành hu'O'ng üa sang kin, d tài nghiên C'1fu khoa h9c 
do Hi dng sang kiên, Hi dng khoa h9c Cap co' sO' gitlp nguO'i di'xng du co quan, 
to chic, don vj xern xét, cOng nhân. 

Vic xét cong nhn sang kin thirc hin theo quy djnh tti Quyêt dinh s 
05/2015/QD-UBND ngày 20/01/2015 cua UBND tinh ban hành quy djnh cOng nhn 
sang kin trên dja bàn tinh Ngh An. 

3. T' l "Chin si thi dua co sO" khOng qua 15 % s cá nhân dit danh hiêu "Lao 
thng tiên tin" c11a don vj, trong do bào dam không qua 2/3 là can bô länh do, quân l. 

Các chüc danh: BI thu, Phó BI thu, Chü tch, Phó chü tch HDND, UBND thi 
xa, Uy viên BTV thj üy hin dang tham gia cOng tác ti các co quan, don vi khi xem 
xét danh hiu "Chiên s' thi dua CO SO" nêu dü tiêu chun xét cong nhn, không tInh 
chung vào t l 15% cüa co quan, don vj. 

* Don vj nào khOng ducic xp xut sc thI thu truO'ng don v do khOng du'oc 
xét danh hiêu Chin s thi dua CO SO'. 

Danh hiêu Chiên s thi dua cap tinh, b, ban ngãnh, doàn the TW: 
1. Danh hiêu Chiên s thi dua cap bô, ban, nganh, tinh, doàn th trung uong 

dugc xét tang cho cá nhân có thành tjch tiëu biêu xuãt sac trong s nhüng cá nhân 
có ba lan lien tuc dat danh hiêu "Chin si thi dua co sO". 

2. Co sang kiên, dê tài nghiên cü'u khoa hgc d lam can cu1r xét tang danh hiu 
Chin s' thi dua cap b, ban, ngành, tinh, doàn th trung uo'ng do ngui dñ'ng du 
b, ban, ngành, tinh, doàn th trung uo'ng xem xét, cOng nhân. Su muu trI, sang tao 
trong chin du, phc vii chin du do B truO'ng B COng an hoc B truO'ng B 
QuOc phOng xem xét, cOng nhn. 



* T l binh xét: Không qua 20% tng so Tp th lao dng tiên tiên. 
2.5. Co thi dua cüa UBND tinh: 
Ci thi dua cüa Tinh du'çc xét tang hang nãm (môi näm 1 lan, báo cáo thành 

tIch vit trong 1 näm) cho các tp th tiêu biêu, xut sc nhât cüa Tinh trên trng llnh 

vuc, khu vuc, dat các tiêu chu.n sau: 
- Hoàn thành vuçit mirc các chi tiêu thi dua và nhim vii duçic giao trong näm; 

là tp th tiêu biu xut sc cüa tinh; 
- Co nhân t rnii, rnô hInh mfii d các tp th khác trong tinh h9c tap; 
- Nôi bô doàn kt, tIch ciIc thirc hành tiêt kiêm, chông lAng phi, chông tham 

nhüng và các t nn xA h5i khác. 
* Môi nãm, cap Thj xA dugc UBND tinh phAn bô 02 co thi dua, trong do 01 cO 

cho các phông, ban, ngành, don vi, các ban Dáng, các doàn th& 01 cO' cho các phu'OTIg. 
2.6. CO' thi dua cüa Chinh phü: 
C thi dua cUa ChInh phü du'c xét tang hang nAm (mi nAm 1 thn, báo cáo 

thAnh tIch vit trong 1 nAm) cho tp the tiêu biu, xut sc nht toàn quc trên trng 
lTnh vile, ngành nghê, khu vuc, dt các tiêu chun sau: 

- Co thành tIch hoàn thành virnt mirc các chi tiêu thi dua vA nhiêm vu dime 
giao trong nAm; là tp th tiêu biu xut sc trong toàn quc; 

- Co nhân t rni, rnô hInh mi d các tp th khác trong cà nuc hoc tap; 
- Ni b doàn kêt, tIch circ thirc hành tit kiêrn, ehng lAng phi, chng tham 

nhüng và các t nmn xA hi khác. 
2.7. Giy khen: 
Tiêu chuãn tIng Giây khen: 
Giây khen dê t.ng cho tp the, cá nhân dat  các tiêu chutn quy dinh tti khoãn 42, 

Diêu 1, Lut si1ra dôi bô sung imt so diêu cüa Lut Thi dua, Khen thu'Ong narn 2013 và 
Diêu 40, Nghj dnh so 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cüa ChInh phü, grn: 

1. Giây khen d tang cho Ca nhân dat  mt trong các tiêu chuAn sau: 
a) Co thành tIch duge bInh xét trong phong trào thi dua; 
b) Lp dugc thành tIch dt xut; 
c) Hoàn thành t& nhim vii, nghia vi cong dan; có phm cht dao dirc t&, 

doàn kt, gung rnu chap hành chU truo'ng, chInh sách cUa Dàng, pháp lut cüa 
NhA nu'ó'c. 

2. Giây khen d tang cho tp th dat  mt trong các tiêu chun sau: 
a) Co thành tIch xuât sac dugc bInh xét trong phong trAo thi dua; 
b) Lp dugc thành tich dt xut; 
c) Hoàn thành tt nhiêrn vu; ni b doàn kt, gimng mu chp hành chü 

tru'o'ng, chInh sách cüa Bang, pháp 1ut cña Nba nu'óc, thrc hiên tt quy ch dan chñ 
i cci sO', thirc hành tit kiêm, cMng lAng phI." 

3. Giy khen tang cho gia dInh gm: 



a) Giây khen cüa Chü tjch UBND Thj xà dé tang cho gia dinh guang mu 
chp hành tM chü truang, chInh sách cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nhà nuó'c, có dóng 
gop v cong süc, dt dai và tài san cho dja phuang, xã hi; miirc và giá trj dong gop 
Co giá trj quy di tr 100 triu dông dn 250 triu dOng. 

b) Giây khen cüa Chü tjch UBND các phumg d tng cho gia dInh guong 
mu chp hành t& chü tru'ang, chInh sách cüa Bang, pháp 1ut cüa Nhà nuâc, có 
dong gop v cOng si1c, dt dai và tài san cho dja phuo'ng, xä hôi, mirc và giá tr 
dOng gop quy di tr 50 triu dng dn 100 triu ding. 

Chi tiêu ting Giây khen: 
a, Tçlp the: 
- Khi Ca quan Thi üy duçic d nghj Chü tjch UBND thi xã khen thuing 01 tp th& 
- Kh6i các phOng, ban Ca quan UBND th xã dugc d nghj 02 tp th; các dan vj 

six nghip trixc thuc UBND thj xã duçic dê nghj 02 tp the. 
- Khi Ca quan UBMTTQ và các doàn th cp thj xã ducic d nghj Chü tjch 

UBND thj xã khen thu'mg 01 tp th. 
- Các phumg du'çic xp 1oi "Xut sac" thI ducyc dé nghj Chü tjch UBND thj xà 

khen thithng 02 tp th; Xp 1oi "Tot" thI duçc d ngh 01 tp th; 
b, Ca n/ian: 
- Phung dugc xêp 1oi "Xuât sic" duçc dê nghj Chü tch UBND thi xã khen 

thumg 02 cá nhân; Xêp 1oü "Tot" dugc d nghj 01 Ca nhân; 
- Khi các phOng, ban ca quan UBND thj xã, các don v si nghip trrc thuc 

UBND thi xã, KhOi Ca quan Thi üy, KhOi Ca quan UBMTTQ và các doàn th thi. xa 
duic xp 1oi xut sc và 1oi t& thI mi dcm vj dugc d ng khen thu&ng 1 cá nhân. 

- Tong kt phong trào thi dua trên lTnh vçrc Kinh t - X hi; Quôc phàng - An 
ninh: Khen thung ti da khong qua 9 tp th, 12 Ca nhân. 

- Tong kt phong trào thi dua cña Uy ban MTTQ thj xä và các t chüc doàn 
th chInh tn, thj xä: Khen thung tôi da không qua 05 tp th& 07 cá nhan. 

- Tong kt phong trào thi dua cüa các t chrc hi xã hi, hôi ngh nghiêp: 
Khen thuing tOi da khOng qua 03 tp th và 05 Ca nhân. 

- DM vâi khen thung dt xut, khen thung theo cOng trng và các phong 
trào khác, s 1ucng khen thiRng do dan vj t chtrc phong trào hia chon d xut, 
thung trirc Hi dng Thi dua - khen thu'ing Thj xà xern xét trInh Chü tjch UBND 
thj xã quyêt dinh. 

2.8. Bang khen cüa Chü tjch UBND Tinh: 
Tiêu chuân xét ttng Bang khen dugc thçrc hin nhu sau: 
a .Bàng khen dé tang cho cá nhân gu'o'ng máu châ hành tt chi tru'o'ng cia 

Dáng, chInh sách, pháp luit cia Nhà nwó'c dçit m5t trong các tiêu chuán sau: 
- Co thành tIch xuât sac ducic bInh xét trong các phong trào thi dua do tinh 

phát dng hang närn. 



- Lp ducc thành tIch có phrn vi ãnh hu'mg trong toàn tinh. 
- Co 02 nãrn trô' len lien tuc hoàn thành xuât sac nhiêrn vu hoãc 02 näm lien tuc 

dat danh hiêu Chin s' thi dua Ca sO', trong thO'i gian dO cO 02 sang kiên duc cong nhn 
và ap diing hiu qua trong phm vi ca sO'. 

b. Bing khen d ting cho tp the' gu'o'ng máu chap hành tot chi tru'o'ng cz'ia 
Dáng, chInh sách, pháp luât cz'ta Nhà nuàc, nói bô doàn kêt,dat môt trong các tiêu 

chuOn sau: 
- Co thành tIch xut sc du'gc blnh xét trong phong trào thi dua; 
- Lp duoc thành tIch xut sic, dt xuât, có phm vi ânh hu'&ng trong toàn tinh; 
- Co 02 nm trO' len lien tic dt danh hiu "Tap th lao dng xuât sac" hoc 2 näm trO' 

len lien tiic ducc xp loi hoàn thành xut sc nhirn vii; ni b doãn k&, thic hin t& quy 
ch dan chñ Ca sO', t chrc t& các phong trào thi dua, chãrn lo dO'i sng vt chat, tinh thn 
trong t,p th& thxc hânh tit kim, thrc hin dy dU các ch d, chInh sách pháp luât. 

c- Bang khen cüa UBND tinh t.ng cho các gia dInh gu'o'ng rnu chip hành tt chü 
truung, chfnh sách cüa Dãng, pháp lu.t cüa Nhà nuó'c, cO nhiu dOng gop v cong sU'c, 
dat dai và tài san cho dja phucmg, xã hi, giá tn quy di th' 250 den 500 triêu dng. 

2.9. Bang khen cilia Thu tu'ó'ng Chinh phil: 
1. "Bang khen cüa Thu tuO'ng Chinh phü" dê tang cho Ca nhân gu'o'ng mu 

chp hành tt chili tru'ang cilia Dáng, chInh sách, pháp luat  cilia Nhà nuó'c dat rnt 
trong các tiêu chun sau: 

a) CO thành tIch xuât sc tiêu biu dugc bInh xét trong các phong trào thi dua 
do Hi dng thi dua, khen thu'&ng trung u'o'ng hoc b, ngành, tinh, doàn th trung 
u'ang phát dng khi sa kt, tong kt 03 näm trO' len; 

b) Lp du'c nhiu thành tIch hoc thành tIch dt xut có phm vi ánh huO'ng 
trong b, ban, ngành, tinh, doàn the trung uo'ng; 

c) Dâ du'c tang bang khen cp b, ban, ngành, tinh, doàn th trung uo'ng và 
05 närn tip theo trO' len lien tiic hoàn thành xuât sac nhim vi, trong thO'i gian dO có 
05 sang kin du'c cOng nh.n và áp dng hiu qua trong phrn vi cp ca sO' hoc 
mu'u trI, dung cam, sang to trong chin du, phiic vii chin du, trong thO'i gian do 
có 05 1,n duçic tang giy khen trO' len. 

2. "Bang khen cilia Thu tuâng ChInh phü" d tang cho tp th guang rnu 
chp hành tt chili tru'ang cilia Dãng, chInh sách, pháp lut cilia Nhà nu'O'c, nôi bô 
doàn kt, dt rnt trong các tieu chu,n sau: 

a) CO thánh tIch xuât sac tieu biêu du'gc bInh xét trong các phong trào thi dua 
do Hi dng thi dua, khen thu'O'ng trung u'o'ng hoc bô, ban, nganh, tinh, doàn th 
trung u'ang phát dng kkii so' kêt,.tOng két 03 nãm trO' len; 

b) Lp du'oc thânh tIch dt xuât, thành tIch có pharn vi ânh huO'ng trong bô, 
ban, ngânh, tinh, doàn the trung u'ong; 



c) Dâ dirge tng Bang khen cp b, ban, ngành, tinh, doàn th trung uo'ng và 
05 näm tip theo tr& len lien t1ic hoàn thành xut sac nhim v11, trong thai gian do cO 
01 1n dirge ttng C thi dna cp b, ban, ngành, tinh, doàn the trung hang hoc có 
02 ln dirge tang Bang khen cp b, ban, ngành, tinh, doàn the trung hang. 

2.10. Huân chirong Lao dng htng Ba: 
Huân chuvng Lao dng hqng ha dé tqng cho các cá nhdn có thành tIch xudt sac, 

sang tgo trong lao dç5ng, xáy dyng To quOc, guvng mâu chOp hành tOt chz tru'o'ng, chInh 
sOch cia Eking, pháp lut caa Nhà nuác, dgt duçxc m3t trong các tiêu chuOn sau: 

a) Dã dugc tang thuông "Bang khen cüa Thu tlxng ChInh phü" và 05 
nãm tip theo tra len lien tiic 1p dugc thành tIch xut sic, trong thai gian do cO 
02 sang kin dirge irng diing mang li hiu qua, cO phm vi ânh huang và neu 
guong trong b, ban, ngành, tinh, doàn th trung u'ang dirge bô, ban, ngành, 
tinh, doàn th trung irang cong nhtn; 

b) Lp dirge thành tIch dc bit xut se dt xut trong lao dng, h9c top, cong tác 
eó phrn vi ãnh hu&ng và nêu gucing trong huh vixc b, ban, ngành, tinh, doàn th trung 
ucmg dirge b, ban, ngành, tinh, doàn th trung irong cong nhtn hoäc 1p duoc thành tIch 
dc bit xut sc dt xut dugc giãi thu&ng cao khu virc hoc th giâi; 

c) Co phát minh, sang ch dirge ng dçing mang 1i hiu qua cao, có phm vi 
ãnh huang và nêu girong trong 1mb vrc thuc b, ban, ngành, tinh, doàn th trung 
uang dirge b, ban, ngành, tinh, doàn th trung irong cong nhn; 

d) Co cong trInh khoa h9c hoc tác phm xu.t sc tiêu biu trong linh vise 
thuc b, ban, ngành, tinh, doàn th trung irang dirge b, ban, ngành, tinh, doàn th 
trung uo'ng cong nhn. 

"HuOn chwo'ng Lao dQng" hQng ha d tçlng cho tp the hoàn thành xut sac 
nhiêm vy, g1c0'ng mâu chO'p hành tO't chñ tru'olig ciia Dáng, chInh sách, pháp 1uç2t 
cOa Nhà njthc, nç5i bç5 doàn ké't, dzt m5t trong cOc tiêu chudn sau. 

a) Lp dirge thành tIch xut sic, cO phm vi ãnh hirâng và neu girong trong 
lTnh vre thuc b, ban, ngành, tinh, doàn th trung uong dirge b, ban, ngành, tinh, 
doàn th trung uong cong nh.n; 

b) CO qua trInh xây dmg, phát trin tiir 10 näm tra len, trong thai gian do d 
dirge tang "Bang khen cüa Thu tuàng ChInh phu" và 05 nãm tip theo tra len lien tue 
hoàn thành xut sc nhim vii, trong dO Co 02 ln dirge tng Ca thi dua cüa cp b, ban, 
ngành, tinh, doàn th trung irong hoc cO 01 1n dirge tng Ca thi dua eüa ep bQ, ban, 
ngành, tinh, doàn th trung irong và 01 Bang khen cüa cp b, ban, ngành, tinh, doân 
th thing hang. Di vâi t.p th không thue d& tugng ttng ea thi dua trong thai gian 
dO cO 02 ln dirge tng Bang khen eüa cp b, ban, ngành, tinh, doàn th trung irong. 

2.11. Môt s liru : 
- Khen thirâng chuyên d không dirge tInh lam m& thành tIch d xét khen thirang 

cap Nba nuac. 



- Các danh hiu thi dua huãn chuung bc cao han, các loai huy chuang không 
huóng dn tai  van bàn nay, các dan vj th?c hin theo Lut Thi dua, Khen thithng; Ng 
djnh s 91/201 7/ND-CP ngày 31/7/2017 cña ChInh phU quy djnh clii tit thi hành mt so 
diêu cüa Lut Thi dua, Khen thu&ng nàm; Quyêt djnh so 12/2020/QD - UBND ngày 14 
tháng 5 11am 2020 cüa UBND tinh Ngh An v vic ban hành Quy ch cong tác thi dua, 
khen thung trén dja bàn tinh Ngh An hoc trrc tip lien h Thuô'ng trçrc Hi dng thi 
dua khen thuO'ng TM xà (qua phOng Ni vi) d duqc huóng dan. 

- Di vâi tp th& khi xét tang các hinh thic khen thuO'ng, cim tir "hoàn thành 
xut sc nhiêrn vu" lien tic (2 näm, 5 näm...) dirc hiu là: Trong khoâng thai gian 
(2 närn, 5 näm...) tp th do dugc xp 1o.i cüa cp thm quyn "hoàn thành xu.t sc 
nhim vi1" hotc dat  danh hiu "Tip th lao dng xut sic" hoc t chüc dãng dat 
danh hiu "Trong sach  vüng  manh"  (khong nht thit phãi ly danh hiu "Tap th 
lao dng XUtt sac" d xét tang các hinh thüc khen thuâng). 

- Di vâi Ca nhân, khi xét tang các hinh thirc khen thuâng, c1im t1r "hoàn thành 
xut sc nhiêm vi" lien tçic (2 näm, 5 nàm...) duçic hiu là: Trong khoãng thà'i gian 
(2 näm, 5 nãm...) cá nhân do duçic xp loai cüa cp thm quyn "hoàn thành xut sc 
nhim v11" hoc dat  danh hiu "Chin s5 thi dua co s&' hoc dugc xp loai dãng viên 
hoàn thành xut sc nhim vii (không nht thit phái 1y danh hiu "Chin s5' thi dua 
ca sd" d xét tng các hlnh thüc khen thuàng). 

- Thai gian xét d ngh nâng hang cüa Huân chuang Lao dng và tr Bang khen cüa 
Thu tuàng Chmnh phü len Huân chuang Lao dng hang ba là 5 näm, riêng vic xét d 
nghj Bang khen cüa Thu tuó'ng ChInh phü len Huân chuang Lao dng hang ba di vth 
tp th phái cO qua trinh xây dimg phát trin tir 10 nàm trö' len. 

- Thai gian xét dé nghj khen thuO'ng tiir Bang khen cüa B, ngành, tinh len Bang 
khen cüa Thu tung Chjnh phü là 5 11am; Thai gian xét d nghj Bang khen cUa Bô, 
ngành, tinh di vi tp th và cá nhân là 2 näm lien tiic hoàn thành xut sc nhim v 
và dat  các tieu chun theo quy djnh. 

III. THU TUC,  HO S VA THOI GIAN TRINH KHEN TIIU'O'NG 
1. HI so' d nghj Khen thtrö'ng gum: 

a) Ti trinh d nghj khen thu&ng, trIch bien bàn h9p bInh xét thi dua cüa Ca 
quan, don vj, UBND các phumg. 

b) Báo cáo thành tIch: 
+ Báo cáo thành tIch khen thung cña Ca nhân và ttp th& Phn 'Kit qua dd du'crc 

khen thu'ó'ng' phài dua danh hiu thi dua và các hmnh thuc khen thithng dA dat  duc (ghi 
rô su Quyt dinh, ngày, tháng näm khen, ni dung khen) kt qua xp loai  t chüc co s 
Dàng, xp loai Dáng viên. Cuôi báo cáo có xác nhn cüa Thu truO'ng co quan trçrc tip 
quân l và xác nhn cua LJBND Thj xã Cua Là (dui vó'i các hu so d nghj UBND tinh); 
cO them xác nh.n cüa UBNT) tinh Ngh An (dôi vi các hu so d nghj ThU tuàng Chinh 
phU, Chu tch nuóc khen thu'&ng). 



No'i nhIn: 
- TT Th u, TT HDND, (B/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND Thj; 
- Các phOng, ban, doi vj si,r nghip; 
- UBMTTQ Va các doàn th thi xã; 
- UBND các phuông; 
- Luu: VT,NV. 

Doän Tiên Dung 

TM.Uc( BAN NHAN DAN 
CH1J TICH 

- Thy timg 1oi h so d ngh danh hiu thi dua, hinh thirc khen thung d phô to 
kern theo bang, giy chirng nhn (hoc các quyt djnh khen thuông) cho phU hçp. 

-Mu báo cáo thành tIch va mu biu báo cáo thirc hin nghiêm tüc theoquy 
djnh tai  Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü. 

2. So lu'çrng ho so': 
a) H so danh hiu thi dua và hInh thirc khen thuO'ng cp Nba nuâc lam thành 05 

ban chinh; cp tinh lam thành 03 bàn chInh, cp th xa lam thành 01 bàn chInh có du dO. 
b) Mi 1oti danh hiu thi dna, hInh thiirc khen thu'ing phâi lam thành h so 

riêng, d.y dü các van ban theo quy djnh nêu trên. 
3. Tho'i gian np ho so' khen thir&ng: 
Th&i hn np h so v Hi dng TDKT Thj xA (Qua phOng Ni Vit): 
- Ti trinh, biên ban, danh sách, h so d nghj khen thumg cp thi xâ, cp tinh, 

Báo cáo tng kt, Bang tr chrn dim và chrn dim chéo cho các don vj np tnr4ic ngày 
15/12/2020 d tng hcip phiic vi xêp 1oti và h9p Hi dông TD-KT näm 2020. 

- H so d ngh cAp Nba nuOc khen (khen cao); dàng k các danh hiu thi dua närn 
2021 cüa các don vj np tru& ngày 05/01/2020; 

- Các phông, ban, don vj cAp thj khi nhn duçic thông báo xp 1oi cüa ngành d9c 
cAp tinh photO va g1ri v Hi dng TD-KT thj xä (qua phOng Ni vi) d can cu1r xp loii; 
UBNID các phumg gu1ri quyt djnh cOng nhn danh hiu Lao dng tiên tiên kern theo ho so 
trInh khen thithng. 

Yêu cAu Thu truO'ng các phOng, ban, don vj, UBMTTQ, các doàn th Thj xã 
và ChU tjch UBND các phthng chi dio trin khai thrc hin t& các ni dung trên. 
Don vj nào np chm các 1oti ho so khen thu&ng nói trên, Hi dng TD-KT Thj xã 
se xem xét h loii hoc không xp loi don vj do. 



flO'N V  CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

1Jc 1p -Ty' do - Hnh phñc  

PHU LUC  I 

BANG TIEU CH TV DANH GIA, XEP LOI THI DUA CUA 

CAC PHONG BAN CHUYEN MON THUQC UBND THI XA 

(Kern Cong vOn sO' /UBND - NV, Ngày thOng 11 nOrn 2020 cOa UBND thj xa Ct'ca LO) 

TT Nhóm tiêu chI 
Kt qua 

thrc hiçn 

Diem 

chuan 

Diem tir 

cham 

I Thiic hin tt nhim vu chInh trj du'çc giao 50 

1 Hoàn thành tt cong tác quàn 1' Nhà nuOc theo các linh 

virc dixçc giao 

15 

2 Tham mini kjp thi, cht lucmg, có hiu qua cho Thi. ñy, 

HDND, UBND th xã ban hành các van bàn dé chi dao, 

diu hành 

15 

3 Thuc hiên tt các chi tiêu, nhim vii do Thj üy, HDND, 

UBND thj xä giao 

15 

4 Thuc hiên t& viêc tham mu'u ban hành van bàn QPPL cüa 

thi xà và các van bàn chi dao, diu hành linh vuc duc 

giao 

5 

II Thuc hin tt chü triro'ng, chInh sách cüa *Jãng, pháp 

luât cüa Nhà nu'ó'c 

30 

1 T chiirc quán trit và th?c hin chü truang, chInh sách 

cüa Dàng, pháp 1ut cUa Nba nrnc 

6 

2 Xây dmg chu'ang trinh hành c1ng và thrc hin tt Lutt 

phOng chng tham nhflng; 1ut thrc hành tit kim, chng 

lang phi. 

5 

3 Thuc hin tt các nhim vu, k hoach, chuo'ng trinh do 

các B, ngành Trung uang lien quan trin khai và thrc 

hiên nhiêm vu sau kim dim theo QNTW4 (khóa XI) và 

NQTW4 (khóa XII) 

6 

4 Thrc hin cài each hành chInh có hiu qua, thirc hin tot 

gRi giâc, nê nêp cOng vii 

6 

5 Thirc hin tt quy ch dan chü ca si và cOng tác tip dan; 

giài quyt tt dan thu khiu nti, t cáo cüa cOng dan 

4 

6 Quan tam lam tt cOng tác Dàng, cüng c các t chirc 

doàn th qun chOng. 

3 

III To chirc trin khai và thirc hin tt phong trào thi dua 5 

1 CO phong trào thi dua din hInh cüa dan vi 3 



2 Thirc hin t& các phong trào thi dua gân vói vic "Hçc 

tp và lam theo ttx tuâng, do düc, phong cách H ChI 

Minh" 

2 

IV To chfrc, triên khai thic hin tt cong tác T DKT 5 

1 Thrc hin tt Lust TDKT và các van ban cüa Trung 

uang, tinh v cong tác thi dua, Khen thiRmg hang näm 

2 

2 Lam tt cong tác xây dirng, nhân din hlnh tiên tin 2 

3 Thirc hin tt ch do báo cáo, quy trInh, thñ tiic h so 

khen thuing va thai gian quy djnh 

1 

V Dim thuóng, dim trfr 10 

1 Dim thixâng (KhOng qua 10 diem) 

2 Dim trii 
* Tng cong: 100 

Ghi chil: 

Diem xêp loai 

Loai xut sic: Tr 90-100 dim 

Loai tat: Tr 80- <90 dim 

Loai hoàn thãnh: Ti'i 70- <80 dim 

Loai không hoãn thành: Duâi 70 diem 

Ci'ra Ld, ngày thángll nàm 2020 

THU TRIXO'NG DON VI 
(K ten, dóng dá'u) 



flO'N Vi  CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

JJc 1p -Tr do - Hnh phüc 

PHV LVC  II 

BANG TIEU CHI TU' DANH GIA, XEP LOAI THI BUA CUA 

CAC D€N V SiJ' NGHIP THUQC UBND THI XA 

(Kern Cong vOn s /UBND - NV; Ngày tháng 1] nOm 2020c0a UBND thj xã Cüa LO) 

TT Nhóm tiêu chI 
Kêt qua 

•, 
thtrc hiçn 

Diem 
chuan 

Diem tir 

cham 

I Thiyc hin tt nhim vi chInh trl duqc giao 50 

1 Thrc hin cO hiu qua các chü trlxclng, nhim vii cong tác 

chuyên mon cüa don vj duçc giao theo diing dLrng lôi, 

chfnh sách cUa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuc. 

15 

2 Thuc hin tM các chi tiêu, nhiêm vu do Thi Uy, HDND, 

UBND thj xa giao 

3 D cao tinh thn trách nhim, phát huy tInh chñ dng 

sang tao,  không ngirng cãi tin l 1i lam vic; di mâi 

phong cách lam viêc, nãng cao chit krcmg nghiên ciru khoa 

h9c,th1rc hin vic iImg ding các chiiong trInh, d an và tin b 

khoa hçc k5 thut vào th?c tin, dáp irng ngày càng t& hon 

nhim vçi duçc giao. 

15 

4 Thuc hin tt các chi tiêu, nhim vii do Thi üy, HDND, 

UBND thj xâ giao 

15 

5 bàn thành nghTa vii cüa don vj di vii Nhà nuOc, dja 

phuong; dam bão ch d, chInh sách cho nguñ lao dng; 

nâng cao di sng 4t chit, tinh thn cüa can b, cong 

nhân, viên chirc. 

5 

II Thiyc hin tot chü trtro'ng, chInh sách ella Bang, phãp 

luât cüa Nhà ntró'c 

30 

1 T chiirc quán trit và thirc hin chll tnrong, chInh sách 

cüa Dáng, pháp lu.t cüa Nhà mrOc 

6 

2 Xây dirng chuong trinh hành dtng và thirc hin t& lut 

phông chng tham nhung; 1ut thirc hành tit kim, chng 

lang phi. 

5 

3 Thirc hiên t& các nhim via, k hoach,  chrnmg trInh do 

các B, ngành Trung uong lien quan trin khai và thirc 

hiên nhiêm vu sau kim dim theo QNTW4 (khóa XI) và 

NQTW4 (khóa XII) 

6 

4 Thirc hin cai cách hành chInh có hiu qua, thirrc hin tt 6 



gi giâc, nê nép cong vii 

5 Thirc hin t& quy ch dan chü Ca si; dam bão ch dt, 

chInh sách cho ngi±i lao dng 

4 

6 Quan tam lam t& cong tác Dãng, cüng c các t chirc 

doan th qun chiing. 

3 

III T chfrc trin khai và thiyc hin tt phong trào thi dua 5 

1 Co phong trào thi dua din hinh cüa dan vj 3 

2 Thirc hin tt các phong trão thi dua gn vi vic "Hoc 

tp va lam theo tu tu&ng, dto dirc, phong cách H ChI 

Minh" 

2 

IV To chfrc, trin khai thrc hin tOt cong tác T DKT 5 

I Thirc hin tt 1ut TDKT và các van ban cüa Trung uang, 

tinh v cOng tác thi dua, Khen thu&ng hang nãm 

2 

2 Lam t6t cong tác xây dirng, nhân din hlnh tiên tin 2 

3 Thrc hin tt ch d báo cáo, quy trInh, thu tiic h sa 

khen thithng và thñ gian quy djnh 

1 

V Dim thu'&ng, diem tru' <10 

1 Dim thuâng (Không qua 10 dim) 

2 Dim trü 
* Tong cong: 100 

Ghi chil: 

Dim xêp loti 

Loai xut sac: Tr 90-100 dim 
Loai t&: Tr 80- <90 dim 
Loi hoàn thành: Tir 70- <80 dim 
Loi khong hoàn thành: Duâi 70 dim 

Czth Lô, ngày thángll näm 2020 
THU TRUONG DiN VI 

(K3 ten, dóng dá'u) 



DON V  CONG HOA XA HOT CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1Ip -Tii do - Hinh phuic  

PHU LIJC III 
BANG TIEU CH! TIJ' DANH GIA, XEP LOI Till DUACUA CAC PHU'NG 

(Kern Cong van s /UBND - NV, Ngày thang 11 närn 2020 cza UBND (hi xã Ci'ra LO) 

TT Nhóm tiêu chi Kêt qua thi'c hin 
Diem 
chuân 

Diem 
ty' 

châm 

I Thirc hin tot nhim vu chInh trj duqc 
giao 

55 

1 Tc d tang giá trj san xut, trong do: 9 

a Giá trj san xu.t nông — lam — ngu nghip Nêu giá trj và % dt dtrçc so KH 3 

b Giá trj san xu.t cong nghip — xây dirng Nêu giá trj va % dt thrçc so KR 3 

c Thuong mai  — djch v - du ljch Nêu giá trj và % dt duçic so KH 3 
2 - Thu nhân sách 

- Binh quân thu nhp du ngui Inãm 
- Nêu giá trj và % dt du'çic so KH 
- Nêu k& qua? So sánh nãm tnnic 

8 

3 Giám t' l h nghèo (theo tiêu chI mOi) T' 1 giám duc % 6 
4 S lao dng duçic giãi quyt vic lam, 

chãm lo gia dInh chInh sách, nguñ có 
cong và thirc hin chInh sách xa hi. 

S Iugng, t' 1 dt so KH 5 

5 Giáo due và dào tao 7 
a T' lê xp loai hoc luc và hanh kim Dat % so KH 3 
b S truing chun quôc gia S hxçng? dat % so KH? 2 
c T' 1 h9c sinh tot nghip và len lop So hxçxng? dat % so KH? 1 
d T' l HS dtu vào các tru?ng DH, CD và 

các tru'ong CN 
Dat % KR? 1 

6 Yth 6 
a Giãm t sut sinh Thuc hiênl K hoach? 2 
b T' 1 ngui sinh con thir 3 trâ len Thirc hinIK hoich? 2 
c Giâm t' lê tré em duOi 5 tui suy dinh 

duO'ng 
Thuc hiênIK hoach? 2 

7 Van hóa: S gia dlnh, khi, ph6, lang, 
ban dat van hóa, thi& ch van hóa co s 

Dat% so KH? 5 

8 Quc phOng — An ninh 5 
9 Thirc hin tt k hotch xây dirng phu?mg 

Van minh do thi 
4 

II Thiyc hin tot chü trirong, chinh sách 
ella Bang, pháp 1ut cila Nhà nuó'c 

25 

1 T chtrc quán trit và thiic hin tt chll 
trucing, chInh sách dlla Dãng, pháp lut 
ella Nhà nuOc 

5 

2 Xây dirng chuong trInh hành dng và 
th?c hin tt Lut phOng chng thani 

3 



nhung; 1ut thirc hành tit kim, chng 
lang phi. 

3 Thirc hiên t& các nhim vii, k hoach, 
chuang trInh do thj xà, tinh, cac Bô, 
ngành Trung trang lien quan triên khai và 
thuc hiên nhiêm vu sau kim dim theo 
NQTW4 (khóa XI) và NQTW 4 (khóa 
XII) 

5 

4 Thirc hin t& cong tác bão dam trt tir an 
toàn giao thông 

4 

5 Thixc hiên cai cách hành chInh có hiéu 
qua 

5 

6 Giãi quyt tt dan thu khiêu ni, tO cáo 
cUa cOng dan, thirc hin tt quy ch dan 
chü co sO và cong tác tip dan 

3 

III T chfrc trin khai và thirc hiên tt 
phong trào thi dua 

5 

1 Co phong trào thi dua dim hInh cUa dan 
vi 

3 

Thirc hin téit cac phong trào thi dua gn 
vOi vic "H9c t.p và lam theo tu tixOng, 
do dirc, phong cách H ChI Minh" 

2 

IV To chfrc, trin khai thiyc hin tot cong 
tác T DKT 

5 

1 Thixc hiên tt luât TDKT và các van ban 
cüa Trung uang, tinh v cong tác thi dua, 
Khen thuOng hang nãm 

2 

2 Lam tt cOng tác xây dirng, nhân diên 
hinh tiên tin 

2 

3 Thirc hin tt ch d báo cáo, quy trInh, 
thu tiic h so khen thuOng và thii gian 
quy djnh 

1 

V Diem thtrO'ng, dim trw <10 
1 Dim thuOng (Không qua 10 dim) 
2 Dim trr 

3 Dim u'u tiên (di vOi các huyn min 
nüi) 

* Tang cong: 100 
* Tu nhãn loai: 

Ghi chñ 
Diem xp 1oti 

Loai xut sic: Tr 90-100 dirn 

Loai tt: Tr 80- <90 dim 

Loai hoàn thành: Tir 70- <80 dim 
Loi không hoàn thành: DuOi 70 dirn 

C'a Ld, ngày thángll nám 2020 

THU TRIIONG oo v 
(Kj ten, dóng dá'u) 



CONG HOA XA HQI CHIIJ NGHIA VIT NAM 

1Jic Ip -Tir do - Hinh phüc 

PHV LVC IV 

BANG DIEM CHAM CHEO, XEP LOd THI DUA CHO CAC 

PHONG BAN CHUYEN MON TRVC THUOC UBND TH! XA NAM 2020 

CHAM DIEM CHO DON V  

(Kern Cong van s /UBND — NVngOy [hang 1] nOrn 2020 cOa UBND th/ xä Cüa LO,) 

TT Nhóm tiêu chI 
Diem 

chuan 

Diem 

cham 

Don vi chm 

I Thiyc hin tt nhim vii chInh trl dirçc giao 50 

I Hoàn thành t& cong tác quán 1' Nhà nuOc theo các 1mb 

vixc duçc giao 

15 PCT UBND thj xã 

phii trách máng 

2 Tham muu kjp thñ, cht lucmg, có hiu qua cho Thj üy, 

HDND, UBND thi xä ban hành các van ban d chi dao, 

diu hành 

15 PCT UBND thj xä 

phii trách mang 

3 Thuc hiên tt cac chi tiêu, nhim vi do Thj üy, HDND, 

UBND thj xä giao 

15 PhOng Tài chInh - 

K hoch 

4 Thirc hin tt vic tham mini ban hành van ban QPPL cüa 

thj xã và các van ban chi do, diu hành linh vuc duçc giao 

5 PhOng Tu pháp 

II Thiyc hin tot chü trirong, chInh sách cüa Bang, pháp 

luãt cüa Nhã nu'Oc 

30 

1 T chüc quán trit và thirc hin chü truang, chInh sách cüa 

Dàng, pháp 1ut cüa Nhâ nuóc 

6 Ban Tuyên giáo 

2 Xây dirng chucing trInla hành dng và thixc hin tt 1ut 

phOng chng tham nhüng; 1ut thirc hành tit kim, chng 

lang phi. 

5 Thanh tra thj xà 

3 Thuc hin tt các nhim vu, ké hoch, chumig trinh do các 

B, nganh Trung ucrng lien quan trin khai và thirc hin 

nhiêm vu sau kim dim theo QNTW4 (khóa XI) Va 

NQTW4 (khóa XII) 

6 Ban T chirc 

4 Thiic hin cai cách hành chInh có hiu qua; thirc hin tt n 

nép, gi giâc cOng vu 

6 PhOng Nôi vu 

5 Thirc hin tt quy ch dan chü Co s và cOng tác tip dan; 

giái quyt t& don thu khiu nii, t cáo cüa cOng dan 

4 Thanh tra thi xã 

6 Quan tam lam tét cOng tác Dang, cüng c ca chirc doán 

th quAn chiing. 

3 Ban T chrc 

III To chIrc triên khai và thtrc hin t6t phong trào thi dua 5 

1 Co phong trào thi dua diên hinh cUa don vj 3 Phông Nt)i vu 

2 Thirc hin tOt các phong trào thi dua gän vi vic "H9c tp 

và lam theo tu tumg, do dirc, phong each H ChI Minh" 

2 Ban Tuyên giáo 

IV TO chfrc, triên khai thiyc hin tot cong tác TBKT 5 



1 Thirc hin t& 1ut TDKT và các van ban cüa Trung uong, 

tinh v cong tác thi dua, Khen thu&ng hang näm 

2 PhOng Ni vii 

2 Lam t& cong tác xây drng, nhân din hInh tiên tin 2 PhOng Ni vii 

3 Thuc hiên tt ch dO báo cáo, quy trInh. thu tiic h sa khen 

thuOng và th?ii gian quy djnh 

1 PhOng Ni vii 

V Dim thtrö'ng, dim tru' <JO 

I Dim thuing (Không qua 10 dim) PCT UBND thj xa 
ph1i trách máng 

2 Diem trir PCT UBND thi xa 
phi trách máng 

* Tong cong: 

D€IN V!/  CA NHAN CHAM DIEM 

(Ks' ten, dóng duIk ten) 

Ghi chü: 
Dirn xêp loai 

Loai xut sic: Tr 90-100 dim 

Loai tt: Tü 80- <90 dim 

Loai hoãn thành: Tü 70- <80 dirn 

Loai không hoàn thành: dithi 70 dim 



CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p -Tiy do - Hnh phñc 

PHU LUC V 

BANG DIEM CHAM CHEO, XEP LOJ THI DUACHO 

CAC DN VI SI NGHIP THUQC UBND Till XA NAM 2020 

CHAM DIEM CHO DON VJ  

(Kern Cong van s /UBND — NV ngày tháng 11 nãrn 2020 cüa UBND thi xã Ct'ra Lô,) 

TT Nhóm tiêu chI 
Diem 

chuan 

Diem 

cham 

Don vi chm 

I Thi'c hin tot nhim viii chInh trl du9c giao 50 

1 Thrc hin có hiu qua các chü truang, nhim vii 

cong tác chuyên mon cüa dan vj dixçc giao theo diing 

duông li, chInh sách cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nba 

nuac. 

15 PCT UBND thj xã 
phii trách máng 

2 Thuc hiên tt the chi tiêu, nhim vii do Thi üy, 

HDND, UBND thi xâ giao 

15 PCT UBND thj xã 
phii trách mãng 

3 D cao tinh thin trách nhim, phát huy tInh chü dng 

sang tto, khong ngi1ng cái tin 1 1i lam vic; di 

m9i phong each lam vic, nãng cao cht lucing nghiên 

ciru khoa h9c,thrc hin vic mg ding các chuang trInh, 

d an và tin b) khoa hçc k5 thut vào thixc tin, dáp irng 

ngày c?ing tt han nhim vii duçc giao. 

15 PhOng Nôi vi1 

4 Hoàn thành nghia vii cüa dan vj dôi vOi Nhà nixàc, 

dja phuang;nang cao d?ñ séng vt chit, tinh thAn cña 

can b, cong nhân, viên chUc. 

5 PhOng LD-TBXH 

II Thc hin tt chü trtrong, chInh sách cüa Bang, 

pháp 1ut cüa Nhã nuoc 

30 

1 T chiirc quán trit và thirc hin chü truang, chInh 

sách cüa Dãng, pháp Iut cUa Nhà nuoc 

6 Ban Tuyên giáo 

2 Xây dçrng chuang trinh hành dng và thirc hin tt 

1ut phOng chng tham nhQng; 1ut thirc hành tit 

kiêm, chng lang phi. 

5 Thanh tra thi xA 

3 Thrc hiên tot các nhim vii, k hoch, chuong trInh 

do các B, nganh Trung uang lien quan trin khai và 

thuc hiên nhiêm vu sau kim dim theo QNTW4 

(khóa XI) và NQTW4 (khOa XII) 

6 Ban T chuic 

4 Thrc hiên cái each hành chInh có hiu qua, thijc hin 

tot giä giâc, nê nêp cong v11 

6 PhOng Ni vu 

5 Thirc hin tt quy ch dan chü co sâ; dam bâo ch 

d, chInh sách cho ngrnñ lao dng 

4 Phông Nti vi 

6 Quan tam lam tt cong tác Dáng, cüng c cac t chrc 3 Ban T chrc 



doàn th qun chiiing. 

III To chuc trin khai và thirc hin tot phong trào thi dua 5 

1 Co phong trào thi dna din hInh cüa don vj 3 Phông Ni vi 

2 Thrc hin tt các phong trào thi dna gn vOi vic 

"Hoc t.p va lam theo tr tixâng, dao  düc, phong each 

H ChI Minh" 

2 Ban Tuyên giáo 

IV T chfrc, trin khai thiic hin tt cong tác T DKT 5 

1 Th?c hin tt lust TDKT và các van ban cUa Trung 

isong, tinh v cong tác thi dua, Khen thuOng hang 

näm 

2 Phông Ni vii 

2 Lam tt cong tác xây drng, nhân din hlnh tiên tin 2 PhOng Ni vi 

3 Thixc hiên tt ch d báo cáo, quy trInh, thu tiic h so 

khen thtthng vâ th?ñ gian quy djnh 

1 PhOng Ni vi 

V Bim thnOng, diem trw 10 

1 Dim thung (Khong qua 10 dim) PCT UBND thj xã 
phi1 trách mâng 

2 Diem trü PCT UBND thi xã 
phii trách máng 

* Tong cong: 100 

DON VI!  CA NHAN CHAM DIEM 

(Ky' ten, dOng du/k ten) 

Ghi chü: 

Dim xêp !oai 

Loai xut s.c: Tr 90-100 dim 

Loai tt: Tr 80- <90 diem 

Loai hoàn thành: Tir 70- <80 diem 

Loai khong hoàn thành: dixâi 70 dim 



CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p -Ttr do - Hnh phñc 

PHU LIJC VI 

BANG DIEM CHAM CHEO, XEP LOI THI DUA CUA CAC PHU'O'NG NAM 2020 

CHAM DIEM CHO UBND PH!XNG  

(Kern Cong vOn s /UBND — NV ngày tháng 11 nOm 2020 cüa UBND thj xã Cüa LO,) 

TT NhOm tiêu chI 
Dim 

chuân 

Dim 

châm 

Don vi châm 

I Thrc hin t6t nhim viii chInh trl du'çrc giao 55 

I Tc d tang giá tn san xuât, trong do: 9 Phông Tài chInh - Kê hoach 

a Giá trj san xut nông — lam — ngix nghip 3 Phông Tài chinh - Kê hoach 

b Giá trj san xut cong nghip — xây dirng 3 Phông Tài chInh - K hoach 

c Thrnmg mai  — djch viTi - du ljch 3 PhOng Tài chinh - K hoach 

2 - Thu nhân sách 

- Binh quân thu nhQp du nguOi /näm 

8 PhOng Tài chInh - K hoach 

3 Giãm t' 1 h ngheo (theo tiêu chI mdi) 6 PhOng LD-TBXH 

4 S lao dng duçc giái quyt vic lam, chäm lo 

gia dinh chInh sách, nguñ có cong và thrc hin 

chInh sách xã hi. 

5 Phông LD-TBXH 

5 Giáo diTic  và dào tao 7 PhOng Giáo diTic  và dào tio 

a T 1 xp loai  hçc  liTrc  và  hanh  kim 3 PhOng Giáo diic và dao tao 

b S trung chun quôc gia 2 PhOng Giáo diTic  va dao tao 

c T' 1 h9c sinh t& nghip và len 1rp I Phông Giáo diTic  và dâo tao 

d TS'  1 HS du vào các trumg DII, CD và các 

tnrang CN 

1 PhOng Giáo diTic  và dào tao 

6 Yt 6 PhOngYt 

a Giãm t' sut sinh 2 PhOng Y t 

b T' 1 ngui sinh con thu 3 trâ len 2 Phông Y t 

c Giãm t l tré em duói 5 tui suy dinh duOng 2 PhOng Y t 

7 Van bOa: S gia dinh, khi, ph& lang, ban dat 

van hóa, thit ch van hóa ca sO' 

5 Phông Van hóa và Thông tin 

8 ThiTrc hin tt k hoach  xây drng phi.rmg Van 

minh do thj 

4 PhOng Van boa và Thông tin 

9 Quc phOng — An ninh S Cong an thj xâ 

II Thçc hin tt chü tru'ong, chInh sách cüa 

Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuoc 

25 

1 Ti chirc quán trit và thrc hin té,t chü trrnYng, 

chInh sách cUa Dãng, pháp lust cüa Nhà nuOc 

5 Ban Tuyên giáo 

2 Xây drng chucing trInh hành dng và thrc hin 

tt Lut phOng chng tham nhUng; lut thiTrc 

hành tit kim, chng lang phi. 

3 Thanh tra thj xä 



3 Thuc hiên téit cac nhim vii, k hoach, chuang 

trInh do thj xã, tinh, các B, ngành Trung irnng 

lien quan trin khai và thirc hin nhim vi sau 

kim di4m theo NQTW4 (khOa XI) và NQTW 

4 (khóa XII) 

5 Ban To chüc 

4 Thirc hin tt cong tác bâo dam trt tir an toàn 

giao thông 

4 PhOng Quán l' do thj 

5 Thuc hiên cãi cách hành chInh có hiu qua, 

thirc hin t& gRi gic, n np cong vii 

5 PhOng Ni v'i 

6 Giãi quyt tt dan thir khiu ni, t cáo cüa 

cong dan, thirc hin tt quy ch dan chü ca s 

và Cong tác tip dan 

3 Thanh tra thj xà 

III To chirc triên khai và thirc hin tt phong 

trào thi dua 

5 

1 Co phong trào thi dua dim hinh cüa dan vj 3 PhOng Ni vi 

Thirc hin têt cac phong trào thi dua gn vi 

vic "Hoc tap vã lam theo tu tuâng, dto dirc, 

phong cách H ChI Minh" 

2 Ban Tuyên giáo 

IV T chfrc, triên khai thirc hin tot cong tác T 

DKT 

5 

1 Thirc hin tt Iut TDKT và cac van ban cüa 

Trung u'ang, tinh v cong tác thi dua, Khen 

thung hang näm 

2 Phong Ni vii 

2 Lam tt cOng tác xây dirng, nhân din hInh tiên 

tin 

2 Phông Nôi vu 

3 Thixc hin tt ch d báo cáo, quy trInh, thñ tiic 

h sci khen thu'ng và thôi gian quy djnh 

1 Phông Ni vii 

V Diem thu'O'ng, dim trfr <JJ 
1 Dim tht.rmg (Không qua 10 dim) Lãnh do UBND thj xa 

2 Dim triir Lânh dao UBND thi xA 
* Tôngcng: 100 
* Tn nhãn loai: 

DN VI!  CA NHAN CHAM DIEM 

(K ten, dong duIk' ten) 

Ghi chü: 
Dim xp loai 

Loai xut sac: Tir 90-100 dim 

Loai t&: Tir 80- <90 dirn 

Loai hoàn thành: Tir 70- <80 dim 

Loai khong hoàn thãnh: thrOi 70 dirn 



Mâu so 01 

DON VI CAP TREN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Htnh phtIc 

, ngày......tháng.......nàm. 

BAO CÁO THANH TICH 
BE NGH! KHEN 2 

(Mu báo cáo nay áp ding di vth t.p th) 
Ten tp the d ngh 

(Ghi dy dü bang ch in thuô'ng, không vit t.t) 
I. S LUQC BJLC DIEM, TINH HINH 
1. Dc dim, tInh hinh: 
- Dia diem tru s chInh, din thoi, fax; dja chi trang tin din tir; 
- Qua trmnh thành 1p và phát trin; 
- Nhüng dc dim chInh cüa dmi v, dia phucing (v diêu kin ti:r  nhiên, xã hôi, ca 
cu t chüc, ca sâ vat cht), các t chüc dãng, doàn th 3. 
2. Chirc nãng, nhim vii: Chirc näng, nhim vi:i  duçc giao. 
II. THANH TICH BAT DU'€C 
1. Báo cáo thành tIch can cir vào chcrc näng, nhirn vii dugc giao cüa Ca quan (dan 
vj) và di tuçing, tiêu chun khen thung quy dnh ti Lut thi dna, khen thuông, 
Nghj djnh s cüa ChInh phü. 
Ni dung báo cáo nêu rO nhüng thành tIch xut sc trong vic thirc hin các chi tiêu 
(nhim vi:!) ci:i th v näng sut, chit lugng, hiu qua cong tác so vIi các näm truâc 
(hoc so vi 1n khen thuing trucc day); vic di mâi cong tác quãn 1, câi cách 
hành chInh; sang kin, kinh nghim, dê tài nghiên ctru khoa h9c vâ vic i:rng ding 
vào thi:rc tin dern 1i hiu qua ye kinh t xà hi di vâi bô, ngánh, dja phiiang và cá 

2. Nhung bin pháp hotc nguyen nhân dit dugc thành tIch; các phong trào thi dua 
dã duqc ap dçing trong thi:rc tin san xuât, cOng tác. - 
3. Vic thi:rc hin chü truang, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuóc. 
4. Hot dng cüa t chirc dàng, doàn th 6. 
III. CAC H!NH TH1YC BA BU'QC KHEN THUiNG7  
1. Danh hiêu thi dua; 

Nãm Danh hiêu thi dua 
S, ngãy, tháng, nãm cüa quyt djnh cong nhân 
danh hiu thi dna; co' quan ban hãnh quyêt dinh 



2. HInh thi'rc khen thrning: 

Nám 
Hlnh thurc khen 

thu'ô'ng 
S, ngày, tháng, näm cüa quyt ljnh khen thurng; 

co quan ban hãnh quyêt thnh 

XAC NHN CUA CAP TRINH 
KHEN THIfONG 

(Ky, dóng dá'u) 

THU TRU'OG IJON VI 
(Kj, dóng du) 

   

'Báo cáo thành tIch 25 näm truó'c thii dim d nghj di vi Huân chuong Sao yang, 10 nãm di 
vó1 Huân chucing H ChI Minh, 10 näm dM vci Huán chung Dc lap, Huân chucng Quân công, 
05 nam di vói Huân chuung Bão v T quc, Huân chuong Lao dng; 05 näm di vai BAng khen 
cña Thu tuàng ChInh pht; 01 nãm di vó'i Ci thi dua cüa ChInh phü, Car thi dua cp B, cp tinh 
và Giy khen; 01 näm dM vi Tp th lao dng xut sAc và BAng khen cp Bô, cp tinh. 
2 Ghi rO hInh thc d nghj khen thuing. 
Di voi dun vj san xut, kinh doanh cn nêu tInh hinh tâi chInh: Tng s v6n c djnh, Iuu dng; 

ngun vn (ngân sách, tV có, vay ngân hang...). 
Ii.'iy theo hInh tht'rc d nghj khen thumg, nêu các tiêu chI co ban trong vic, thrc hin nhim vii 

chInh trj ct:ia dun vj (so sánh vó'i näm truó'c hoc 03 näm, 05 nám truóc thôi dim d nghj), vi d: 
- Diii vci don vi san xut, kinh doanh lap bang thng kê so sánh các tiêu chI: Giá trj tng san 
1uçng, doanh thu, lçi nhun, t' sut lçi nhun, np ngân sách, dAu tu tái san xut, thu nhâp bInh 
quãn; các sang kin Cal tin k9 thut, áp dyng khoa h9c (giá tr lam lcii); phik Içi xA hi; thçrc hin 
chInh sách báo him di vâi nguôi lao dng... vic thçrc hin nghia vy np ngân sách nhà nu6c; 
dam báo môi truông, an toàn v sinh lao dng, an toàn v sinh thyc phm (co trIch lyc và ni dung 
xác nhn cüa Cu quan nhà nuâc có thm quyn). 
- Di vii truarng h9c: Lp bang thng kê so sánh CáC tiêu chI: Tng s6 h9c sinh, hnh kim va kt 
qua h9c tip; s hçc sinh giöi cp trii&ng, cp huyn (qun, thj xâ, thành ph thuc tinh), cp tinh 
(TP thuc Trung uong), cp quc gia; s giáo viên giói các cap; s d tái nghien cu'u,... 
- Di vi bnh vin: Lp bang thng kê so sánh các tiêu chI: Tng s nguari khám, chtra bênh; 
tng s ngu'ôi duTic diu trj ni, ngoi tri; tng s giu&ng bnh dua vào scr dung; s nguari duc 
khám, diu trj bênh, chrra bnh min phi; s d tài nghiên ccru khoa h9c, các sang kin, áp dung 
khoa h9c (giá trl lam lçii v kinh t xA hi...). 

Vic thirc hin chü truong, du'ô'ng iM cCia Dáng, chInh sách va pháp 1ut cua Nhà nuóc; chãm lo 
d&i sng can b, nhân vién; hot dng xã hi, tr thin... 
6 Cong tác xây dyng dang, doàn th: Nêu vai trè, kt qua hot dng và xp loi cüa t chtrc dãng, 
doàn th (kern theo giy chirng nhn hoc quyt dnh Cong nhn). 

Nêu các danh hiu thi dua, các hInh thi.ic khen thuOng dà duçc Dãng, Nhá nuóc, bô, ban, ngánh, 
doãn th Trung uung, tinh, thânh phi tryc thuc Trung uung tang hoc phong tang (ghi rO s6 
quyt djnh, ngày, tháng, näm k quyt dinh). 



S, ngày, tháng, näm cüa quyt djnh cong nhn 
danh hiu thi dua; co quan ban hành quyt dlnh 

Nãin Danh hiu thi dua 

Mâu so 02 

BN Vj CAP TREN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Ti do - Hinh phñc 

 ngày......tháng.......nàm........ 

BAO CÁO THANH TfCH 
BE NGHI TANG 2 

(Mu báo cáo nay áp dçing di vi cá nhân) 
I. S LU'QC LY LICH 
- HQ ten (Ghi dy dü b.ng chü in thuäng, không viêt tat):  
- Sinh ngáy, tháng, näm: GiOi t1nh  
- Qué quán3  
- Trñ quán:  
Dan vj cong tác:  
- Chirc vii (Dáng, chInh quyn, doàn th):  
- TrInh d chuyên môn, nghip v11:  

- H9C ham, h9c vi, danh hiu, giài thu&ng:  
II. THANH TICH BAT BUOC 
1. Quyên h.n, nIiim vii duçic giao hoc dam nhn:  
2. Thành tIch dat duGc cüa cá nhân4:  
III. CÁC HINH THIXC BA BUOC KIIEN THU'(NG5  
1. Danh hiêu thi dua: 

2. HInh thirc khen thung; 

am 
HInh thuc khen 

thu'ó'ng 
S, ngày, tháng, 11am cüa quyêt dmh khen thir&ng; 

co quan ban hành quyt djnh 

THU TRIIONG BN VI NG!XOI BAO CÁO THANH TICH 
XAC NHJN, BE NGH! (Kj, ghi r6 ho và ten) 

(Kj5, cIóng du) 

XAC NHiN CUA CAP TRINH MIEN THIXONG 
(Kj, a'óng dtu) 

1 Báo cáo thành tIch 10 näm truó'c thôi dim d nghj di vol Huân chuang Dc 1p, Huân chuong 
Quân công, 05 nãrn truóc thô'i diem dê nghj dôi vOl Huân chuang Báo v To quôc, Huân chuong 



Lao dng; 05 näm d61 vi B&ng khen cüa Thu tu6ng ChInh phi, 06 näm di v0i danh hiu Chiên 
s thi dua toàn qu6c, 03 nãm dôi vâi danh hiu Chiên s thi dua cap b, cap tinh; 02 näm dôi vâi 
BAng khen cap b, cap tinh; 01 näm dôi vOi Chiên si thi dua ca sâ và Giây khen. 
2 Ghi rO hInh thtrc d nghj khen thuôig. 

Dan vi hành chInk: X (phu0ng, thj trân); huyn (qun, thj xã, thành phô thuc tinh); tinh (thành 
phô trirc thuc trung uo'ng). 

Nêu thành tIch cá nhân trong vic thirc hin nhim vv duc giao (kêt qua dã dat  duçic ye näng 
suit, chit lung, hiêu qua thrc hin nhim vii; cac bin pháp, giãi pháp cong tác trong vic dôi 
miii cong tác quán 1', nhflng sang kiên kinh nghim, dé tài nghien cüu khoa hçc; vic dôi rnói 
cong ngh, üng ding khoa hçc, k thut vào thc tin; vic thirc hin chü truang, duing lOi cüa 
Dang, chinh sách va pháp 1ut cUa Nhà nuó'c; cong tác bôi du'Ong, h9c tp nâng cao trthh d 
chuyên môn, phm cht dao  dirc; chäm lo di song can b, nhân viên; vai trO cüa cá nhân trong 
cong tác xay dirng Dãng và các doàn the; Cong tác tham gia các hot dng xã hi, tr thin...). 
- Di vói can b lam cong tác quán 19 nêu torn tat thành tIch ciia dan vj, riêng thc tru0ng dan v 
kinh doanh Ip bang thông kê so sánh các tiêu chI: Giá trl tong san lupng, doanh thu, li nhun, 
np ngân sách, dAu tu tái san xuât, thu nhp bInh quân; các sang kiên cãi tiên k thut, áp ding 
khoa h9c (giá trj lam lçi); phi:ic Içi xã hi; thirc hin chInh sách báo hiêm dôi v0i ngui lao dng... 
vic thçrc hin nghia vynp ngân sách nhâ nuc; dam bão mOi truOng, an toân v sinh lao dng, 
an toàn v sinh th'c phâm (cO trich 1c và ni dung xác nh.n cüa co quan nhà nuóc Co thâm 
quyen). 
- Dôi vói tru'O'ng hoc: Lp bang thông kê so sánh các tiêu chi: Tong so hc sinh, hanh  kiêm và ket 
qua hoc tap, so hoc sinh gioi cap truong, cap huyên (quan, thi xã, thanh phO thuôc tinh), cap tinh 
(thành phô thuc Trung isang), cap quOc gia; sO giáo viên giOi các cap; so dê tài nghiên ciru,... 
- Dôi vOi bnh vin: Lp bang thông kê so sánh các tiêu chI: Tong so ngu0i khám, chra bnh; 
tOng so nguOi dupc diêu trj ni, ngoi trili; tOng sO giithng bnh dua vào scr diing; s ngu&i duc 
khám, diêu trj bnh, chQ'a bnh mien phi; so dê tài nghiên thu khoa h9c, các sang kiên, áp dçing 
khoa hçc (giá trj lam Igi ye kinh te, xã hi...). 
- Dôi vOi các hi doàn the, lay kêt qua thirc hin các nhim vv cOng tác tr9ng tam và các 
chuang trInh cOng tác cua trung uang hi, doàn the giao. 
- DM vói các ca quan quan 19 nhà nuc, lay kêt qua thirc hin các nhim vy chInh trong quãn 
19 nhà nuóc, thyc hin nhim vy chuyên mon và cOng tác tham muu cho länh dao  trong phát trin 
dan vj, ngành, dja phuang... 

Nêu các kInk thrc khen thuàng dã duc Dang, Nhà nuOc, bô, ban, nganh, doân th Trung uang, 
tinh, thành phO truc thuc trung uong tang hoc phong tang (ghi rO so quyt djnh, ngày, tháng, 
näm k9 quyet djnh). 
- Ghi rO sO quyêt djnh cOng nhn danh hiu thi dua trong 05 nàm truóc thOi dim d nghj di vOl 
Huân chuang Lao dng, Bang khen cüa Thu tuóng ChInh phü v.v... 
- DM vói d nghj phong tng danh hiu "Chiên s9 thi dua toàn quc": 
+ Ghi rO s quyt djnh, ngày, tháng, näm k9 quyêt djnh ccia 02 lAn lien We dupc tang danh hiêu 
"Chiên s thi dua cap B, nganh, tinh, thành phO thuc trung u'ong" và 06 lan dat  danh hiu 
"Chiên s9 thi dua Ca sO" truOc thOi diem dê nghj; 
+ Ghi rO ni dung các sang kiên kink nghim, giai phap hcru Ich trong quán 19, cOng tác hoc d 
tài nghiên thu (tham gia là thành viên hoac chCi nhim dê tài khoa hçc), cO 9 kin xác nhân cUa 
l-li dOng sang kiên, khoa h9c cap b, cap tinh (ghi rO van bàn, ngày, tháng, näm) hoc phai cO 
giây chrng nhn cua Hi dOng kern theo hO so. 
- DOi vOi báo cào dê nghj phong tang danh hiu "Chiên si thi dua cap b, nganh, tinh, thành ph 
thuc Trung uang" ghi rO thOi gian 03 lan lien tyc dugc tang dank hiu "Chin s thi dua cp ca 
sO" truOc thai diem dë ngh; cac sang kin dugc cp cO thAm quyn cOng nhn. 
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