
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIA LO Dc Iip  - Tir do - H.nh phüc 

S& /UBND-NV 
V/v Huàng dn cong tác thi dua 
khen thix&ng närn 2021 và dAng 

k thi dua närn 2022 

Kinh gCri: 

Cña Lô, ngày tháng 11 nám 2021 

- Các Ban Dãng Th üy, Van phông Thj üy; 
- U' ban MTTQVN thj xã và các doàn the cap th xã; 
- Các phông, ban, các dan vj sir nghip trçrc thuc thj xã; 
- Các to chirc xã hôi cap thi xã; 
- UBND các phiRng. 

Thirc hin Lut sira dôi, b sung rnt so diêu cüa Lut Thi dua, Khen ththng 
ngày 16/11/2013; Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31/07/2017 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiCt thi hành Lut thi dua khen thuông, Lut sira di, b sung môt s 
diêu cüa Lu.t Thi dna, Khen thuO'ng nàrn 2013,; Thông tu s 12/2019/TT- BNV 
ngày 4/11/2020 cüa B Ni vçi quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Nghi 
djnh Nghj djnh sO 91/2017/ND-CP ngày 3 1/07/2017 cüa ChInh phü; Quyêt djnh so 

12/2020/QD-UBND ngày 14/5/2020 ci:ia UBND tinh Ngh An ye vic ban hành 
Quy chê ye cong tác thi dua, khen thu&ng trên dja bàn tinh Ngh An. Dé thirc hiên 
tot cong tác Thi dna khen thuô'ng närn 2021, Hi dông thi dua khen thuàng thj xã 
huóng dn rnt so ni dung ye cong tác thi dua khen thuô'ng nhu sau: 

I. Danh hiêu thi dua 
1. Danh hiu "Lao dng tiên tiên" 
- Dugc xét ttng cho can b, cOng chic, viên chüc dt các tiêu chun sau: 
+ Hoân thnh tot nhim vi du'ccc giao, dat  nãng suât, chat 1ung cao; 
+Châp hành tOt chfi truong, chInh sách cüa Dâng, pháp lu.t cüa Nhà nuóc, có 

tinh than tir 1rc, tr cithng; doàn két, tuang trçi, tIch circ tharn gia phong trào thi dua; 
+ Tich crc h9c tp chInh trj, van hóa, chuyên rnOn, nghip vii; 
+ Co dio drc, lOi sOng lânh rnnh. 
- Danh hiu "Lao dng tién tiên" du'gc xét tang ngu'à'i lao dng (khong thuc 

dôi tuçlng can bô, cOng chüc, viên chic nói trén) khi dat  các tiêu chuân sau: 
+ Lao dng san xuât có hiu qua, tIch circ tharn gia phong trào thi dna và hot 

dngxähi; 
+ Guong mâu chap hành tOt chñ trlxong, chInh sách c1a Dàng, pháp lut cüa 

Nhà nuóc, có dao  d(i'c, lôi song lãnh manh,  doãn kêt, tuong trçl, giiip dO' m9i nglJO'i 
trong cong dOng. 

- Trong qua trInh xét danh hiu "Lao dng tiOn tiên" lu'u các trithng hp sau: 
+ Ca nhãn du'çic cfr tharn gia dào tao, bôi duO'ng ngan han  dtthi 01 nàm, chap 

hânh tOt quy djnh cüa co s& dão tao,  bOi duO'ng thI thOi gian h9c tp dugc tInh vào 
thai gian cong tác ti co' quan, tO chü'c, dan vj dê du'gc bInh xét danh hiu "Lao 
dng tiên tiên", "Chiên si tiên tiên". Truông hp Ca nhân duc  ciir tham gia dào tao, 
bôi duo'ng tñ' 01 nãrn trO len, chap hành tOt quy djnii cüa ca sO' dào tao,  bôi duO'ng, 
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có k& qua h9c tp tir 1oui khá tró' len thI duçc tInh d xét tang danh hiu "Lao dng 
tiên tiên", "Chiên si tiên tiên". 

+ Th?i gian nghi thai san theo, quy djnh du9'c tInh d bInh xét tang danh hiu 
"Lao dng tiên tin", "Chin si tiên tin". 

+ Di vói Ca nhân chuyn cong tác, co quan, th chtrc, dan vj mth có trách 
nhirn bInh xét, tang danh hiu "Lao dng tiên tin", "Chin si tiên tin" (trithng 
hçTp có thñ gian cOng tác & ca quan cfl tir 06 tháng tr& len phãi có ' kiên nhn xét 
cüa ca quan cü). 

+ Tru'&ng hcp cá nhân du'çic diu dng, bit phái dn ca quan, t chirc, dan vj 
khác trong rnt th&i gian nht djnh thI vic bInh xét tang danh hiu "Lao dng tiên 
tin", "Chin si tiên tin" do ca quan, t chüc, dan vj diu dng, bit phái xem xét 
quy& dnh và duc ca quan, t chirc, don vj tiêp nhn cá nhân dugc diu dng, bit 
phái xác nhn. 

+ Không xét tang danh hiu "Lao dng tiên tin", "Chin si tiên tin" di vôi 
các cá nhân rnó'i tuyn diing duó'i 10 tháng; bj k) lut tx hInh thi'rc khin trách tr& 
len. 

2. Danh hiêu "CIiin s5r Thi dua co s0" 
- Danh hiu "Chiên si thi dua ca so" du'çc xét tang hang nàrn cho cá nhân dat 

các tiêu chun sau: 
+ Dt tiêu chu.n danh hiu "Lao dung tiên tiên" hoc "Chin si tiên tin"; 
+ Co sang kiên dê tang nãng suât lao dng, tang hiu qua cOng tác duqc co s& 

cong nhn hoc có d tài nghiCn ciru khoa h9c dã nghirn thu dugc áp diing tai  ca 
quan, tO chirc, dan vj hoc rnuu trI, sang tao  trong chin du, phic vi chin du, 
hoàn thânh xut sc nhirn vçi dtrcc dan vj cOng nhn; 

- T l cá nhân du'çic cong nhn danh hiu "Chin si thi dua co s&": không 
vuqt qua 15% tng s Ca nhân dat  danh hiu "Lao dng tiên tin" tInh cho timg co 
quan, dan vj, theo tirng nhórn dôi tugng có vj trI, vai trô, chc näng, nhim vu 
tuong dng; nu có s du' thI tIc hin theo nguyen tc lam trOn s& 

Luit j: N/iIng cá nhán d nghj danh hiçu "Chié'n s9 thi dua cci so" phái có 
sang kié'n kin/i nghim cap co so' du'Q'c UBND t/ij xâ cong nhn. Các don vj chz 
d5ng n5p h so d nghj cOng nhçmn sang kiEn kin/i nghiin cci sO ve H5i dng khoa 
hQc, sOng kiê'n cap th/ xâ (qua p/lang NOi  vy lruó'c ngày 05/12/202 1) d tang hçip 
trInh Hi dO'ng thOm d/nhi xe/n xét, quyêt djnh cOng nhçn. 

3. Danh lieu "Chiên s Thi dua cIp tinh" 
- Danh hiu "Chin s' Thi dua cp tinh" duc xét tng cho Ca nhân có thành 

tIch tieu biêu xuât sac trong so nhüng cá nhãn 03 lan lien tiic dat  danh hiu "Chiên 
s5' Thi dua ca s&" 

- Sang kiên, d tài nghiên cü'u khoa h9c d lam can cir xét ttng danh hiu 
"Chin s' Thi dua cap tinh" do Chü tjch UBND tinh xern xét, cOng nhân. 

- S lu'cyng cOng nhn danh hiu "Chin s Thi dua cp tinh" khOng vu'çYt qua 
15% tng s cá nhân dt danh hiu "Chin sS  Thi dua co sâ" tInh cho trng co 
quan, don vj, nêu có s du' thI du'gc lam trOn theo nguyen tic. 

4. Danh hiu "Tp the Lao dng tiên tiên" 
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- Danh hiu "Tap th Lao dng tiên tin" xét tang cho tp th dit cac tiêu 
chun sau: 

a) Hoân thnh t& nhirn v, k hoich duoc giao; 
b) Co phong trào thi dua thithng xuyên, thit thirc, có hiu qua; 
c) Co trén 50% cá nhân trong tp the dit danh hiu "Lao dng tiên tin" và 

không có cá nhân bj k 1ut tir hInh thirc cành cáo trô' len; 
d) Ni bO doàn kt, chap hành t& chñ tru'ang, chInh sách ciia Dáng, pháp 1ut 

Nhà nuóc. 
5. Danh hiu "Tip the Lao ding xut site" 
- Danh hiu "Tap th Lao dng xut sic" xét tng cho tp th tiêu biu dirçic 

lira ch9n trong s các ttp the dt danh hiu "Tap the Lao dng tiên tin", ci th 
nhu sau: 

+ Sang tao,  vuçYt khó, hoàn thành xut sac nhirn vu, thirc hiên t& các nghTa 
vi d& vol Nhà nuoc. 

+ Co phong trào thi dna thu'O'ng xuyên, thit thrc, hiu qua; 
+ Co 1 00%  Ca nhân trong tp the hoàn thành nhirn vii disgc giao, trong do có 

It nhitt 70% cá nhân dat  danh hiu "Lao dng tiên tin". 
+ Co cá nhán dat  danh hiu "Chin s Thi dna co sO" và không có cá nhân bj 

k' lut tfx hInh thic cãnh cáo trO' len, khOng có thành viên nào cüa tp th lãnh dao, 
quân l bj k lut; 

+ Ni b doân kêt, gu'o'ng rnu chap hành chü tru'ang, chInh sách cüa Dáng, 
pháp lust Nba nu'ó,c. To chi'ic Dãng, doan the cüa don vj dupe xp loai O' mirc cao 
nhitt. 

- So lu'cing tng danh hiu "Tp the Lao dng xuât sac" không vuçlt qua 20% 
tong so tp the dupe cOng nhn danh hiu "Tip th Lao dng tiên tin". 

6. Cô' Thi dua cüa UBND tinh 
- Sau khi Hii dng TDKT th xã hpp xern xét, xp 1oti thi dua di vói các tap 

th& Hi dng s xem xét, lçra chpn tp th de ngh UBND tinh tang CO' Thi dua 
nàm 2021 di vói tp th dat  các tiêu chuân sau: 

+ Hoân thành vu'p't rnirc các chi tiêu thi dua Va nhirn vi.i dupe giao trong nàm; 
là t.p th tiêu biu xuitt sc càa tinh. 

+ Co nhân tO rnói; rnO hInh mó'i de các tip the khác thuc tinh hpc tap. 
+ Nôi bô don kêt, tIch crc thirc hanh tit kiêrn, chng lang phi, chng tham 

nhüng và các t nan  xã hi khác. 
- Trong mt nàrn, cOng mOt  thành tich khOng dng thO'i dê nghj tang cO' thi 

dua cOa citp tinh và d nghj ting cO' thi dua cOa citp b, ngành, doàn th Trung 
hong. 

II. Hlnh thi'i'c khen thrOng 
1. Gi4p k/i en 
- Tiêu chuân dôi vO'i cá nhân: 
+ Co thành tIch du'pc bInh xét trong các phong trào thi dua; 
+ Lp du'gc thành tIch dt xut; 
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+ Hoân thnh t& nhirn vi, nghia vii cong dan; có phm chit dto dirc t&, 
doàn kêt, gu'ong mu chap hành chñ tnrcrng, chInh sách cüa Dáng, pháp 1ut cüa 
Nhà nuc. 

- Tiêu chuân di vi tp th. 
+ Co thành tIch xuât sac dugc bInh xét trong phong tráo thi dua; 
+ Lp duc thành tIch dt xut; 
+ Hoân thành t& nhirn vii; ni b doàn két, guang mâu chp hânh chi 

truang, chInh sách cña Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nu'c, thirc hin t& quy ch dan 
chü a co sô thiic hành tit kirn, chng lang phI. 

- S luung tang giy khen cüa Chü tjch UBND thj xã: ('co bku clii tiEt kern theo) 
2. Bang k/zen cña cia tjch UBND huh 
* Dôi vói cá nhân: 
- Bang khen cap b, ban, ngành, tinh, doân th trung ucYng d t.ng cho cá 

nhân gu'o'ng nu chp hành tt chii tru'o'ng ci1a Dãng, chInh sách, pháp lut cüa 
Nha nuâc dt nt trong các tiêu chuân sau: 

+ Co thãiih tIch xut sc duc bInh xét trong các phong trào thi dua do b, 
ban, ngành, tinh, doân the trung u'o'ng phát dng hang närn; 

+ Lp duc nhiu thành tIch, có phtrn vi ãnh hung & mt trong các 1mb vuc 
thuc b, ban, ngtnh, tinh, doân the trung uang; 

+ Co 02 nirn tr1 len lien tiic hoân tbành xut sc nhim vii, trong thèi gian do 
có 02 sang kiên du'cc cong nh.n và áp dyng hiu qua trong phm vi cp cci s&; di 
vai cong nhân, nông dan, ngu0'i lao dng 1p du9'c nhiu thânh tIch trong lao dng 
san xu.t có phim vi ânh hu'ang trong cp xa, co' quan, dan vj, t chirc, doanh 
nghip. 

- So lu'çmg Bang khen clOi vói Ca nhân ton th xã du'9'c d ngh ti da 15 
truang hcip. 

* Dôi vó'i tp the: 
- Bang khen cp b, ban, ngãnh, tInh, doãn the trung u'o'ng d tang cho tp th 

guang mu chap hành t& chü tru'o'ng ci:ia Dãng, chinh sách, pháp luât cüa Nhà 
nuac, ni b doan kt, dt mt trong các tiêu chuân sau day: 

+ Co thành tich xut sc ducic bInh xét trong phong trào thi dua; 
+ Lp du9'c thành tIch xuât sc dt xuât, có phtm vi ânh hu&ng trong tmg 

1mb virc thuc b, ngành, tinh, doàn th trung uong; 
+ Co 02 narn trO' len lien tuc hoân thành xuât sc nhirn v171, ni b doàn k&, 

thirc hin tt quy ch dan chü a ca s&, to chirc tOt các phong trào thi dua; chäm lo 
dèi sang vt chat, tinh thin trong tp th; thirc hãnh tit kim; thirc hin dy du 
ch d, chinh stch pháp lut. 

- S 1uçng Bang khen dOi vói tp the du'gc dê ngh tôi da 15% trên tong so tp 
th Lao dng tiCn tin. 

3. Buig A/, en cfia TI, ii tu'O'ng c/i liz/i ph ii 
* Di voi cá nhãn: Bang khen cüa Thu tuó'ng ChInh phü d tang cho cá nhân 

gixang rniu chap hành tOt chñ tru'o'ng ct:ia Dãng, chinh sách, pháp lut cüa Nhà 
nuac dat  rnt trong các tiêu chuân sau: 
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- Co thành tIch xutt sc tiêu biu dugc bInh xét trong các phong trào thi dua 
do Hi dng thi dua, khen thuöng trung u'ong hoc b, ngânh, tinh, doàn th trung 
uong phát dng khi so kt, tng kt 03 nãrn tth len; 

- Lp duc nhiu thânh tIchhoc thành tIch dt xut có phm vi ánh huô'ng 
trong b, ban, ngânh, tinh, doân the trung uong; 

- Dâ duoc t.ng bing khen cp b, ban, ngành, tinh, doàn th trung uong và 
05 näm tip theo tth len lien t1ic hoân thành xut sc nhirn v11, trong thai gian do 
có 05 sang kiên du9'c cong nhn và áp diing hiu qua trong phrn vi dip Co s& hoc 
muu trI, dung cim, sang tao  trong chin d.u, phc vi chin du, trong thi gian do 
có 05 ln dupc tng giy khen tr& len. 

* Dôi vói tp the: Bang khen cüa Thu tung ChInh phü dê tang cho tp th 
guong rnu ch.p hành tt chü truong cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà 
nixóc, ni b doân kt, dat  mt trong các tiêu chuin sau: 

- Co thãiih tIch xut sc tiêu biêu duc bInh xét trong các phong trâo thi dna 
do Hi dng thi dua, khen thuOng trung u'ong hotc bO,  ban, ngành, tinh, doàn th 
trung uong phát dng khi so kêt, tng kt 03 närn tr len; 

- Lp du'gc thành tIch dt xut, thãnh tIch có phtrn vi ânh hrnng trong bô, 
ban, ngânh, tinh, doân the trung uung; 

- Dâ du9c tIng Bang khen dip bO,  ban, ngành, tinh, doàn th trung uong và 
05 11am tip theo tr& len lien tic hoàn thânh xut stc nhirn vu, trong th?i gian do 
có 01 ln duc ting C thi dua dip b, ban, ngành, tinh, doàn th trung ixong hoc 
CO 02 ln du9'c tIng Bang khen cap b, ban, ngành, tinh, doàn th trung uang. 

4. Thârn quyên quyêt (t!nh khen thu'&ng 
4.1. Thârn quyên quyêt djnh khen tlur&ng cüa Chi:i tjch UBND dip xã 
Di vói cin b, cong chü'c, cong nhân, nông dan, ngu'ô'i lao dng thuc quãn 

l cua dip xã do Chü tjch UBND xã xét t.ng danh hiu "Lao dng tiên tin" vâ d 
nghj Chü tjch UBND thj xã xét tng danh hiu "Chiên s' Thi dna co s6". 

Chü tjch UBND dip xã xét tang Giy khen di vói các t.p th, gia dInh, cá 
nhân thuc quñll 1 cüa dip xi. 

4.2. ChÜ tjch UBND thi xâ xét ting danh hiu "Lao dng tien tin" di vri 
các cá nhân thuôc thj xa quan 1 (tth cap xã, phung), "Tap th Lao dng tien 
tin", "Chin si Thi dua CO SO" vâ tng Giây khen cho các tp th& cá nhân. 

4.3. Tren co' SO kêt qua h9p xét ciia Hi dông TDKT thj xà, UBND thj xã d 
nghj di tren tang danh hiu Tp the Lao dng xuât sac, Bang khen, C Thi dua... 
di vi các tp th, cá nhân có thành tIch tiêu bieu xu.t s.c trong näm. 

5. Thãnh phan, s lirffng, thOi gian np hi so thi dua, khen thu'O'ng 
5.1 Thânh phân ho so' thi dua, khen thu'O'ng 
- Bao cáo tOng ket phong trào thi dua và cOng tác khen thithng nàm 2021, 

phirong hu'O'ng nhim vii nãrn 2022 (Thông nht s 1iu báo cáo ch& thai dim 
3 1/10/2021, sO 1iu ccia thOi gian con li rO'c tInh). 

- TO' trinh de nghj khen tlurOng. 
- Trich biên ban và kêt qua bO phieu cüa Hi dOng TDKT don vj trInh khen. 
- Quyet djnh cOng nhin danh hiu "Lao dng tien tien" dôi vi cap phuang. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
CHUT!CH 

- Báo cáo thânh tIch cüa các tQp the, cá nhân dê nghj khen thung (Thrc hin 
theo rnâu báo cáo quy djnh tai  Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cüa 
ChInh phü); Các Quyêt djnh (hoc van ban xêp loai) cüa Co quan, dan v; cüa 
ngành d9c cap trên; xêp loi cong tác Dáng dOi vói các tp the, cá nhân trInh khen 
thu&ng các cap. 

Lixu : Báo cáo thânh tIch và quyêt djnh xêp loai, ho so minh chüng kern 
theo dóng thãnh quyên riêng. Báo cáo thành tIch dê nghj khen thu0ng chi kê khai 
thành tIch trong giai dotn trinh khen, không ké khai ngoài giai don xét, phâi có 
xác nhn và dóng dâu giáp lai cüa don vj trmnh kEen. 

5.2. So 1uçiiig ho so trInh khen thu'O'ng 
- Ho so dé nghj danh hiu "Lao diig tiCn tiên", "Tp the lao dng tiên tin", 

"Chiên s9 thi dua co sO", Giây khen cüa Chá tch UBND th xã lam thành 01 bô 
bàn chInh. 

- Ho so dé nghj ttng Ci thi dua cüa UBND tinh, Chiên s Thi dua cap tinh Va 
các danh hiêu cfia tinh lam thành 03 bô bánchInh. 

- Ho so dC ngh ttng danh hiu Tip the lao dng xuât sac, Bang khen cüa Chü 
tich UBND tinh lam thành 03 bô ban chInh. 

- Ho so dê nghj tng C thi dua cia Chinh phü, chiên s thi dua toân quôc, 
Bang khen cüa Thu tu'óng ChInh phü lam thânh 05 b bàn chInh. 

- Ho so dê nghj t.ng Huân chuong các niCrc, htng mi 1oi lam thành 05 bô 
bàn chinh. 

5.3. ThO'i gian np ho so xêp 1oui thi dua và dê ngh khen thung 
Ho so dê nghj khen thuOng np ye Thu'Ong trrc Hi dông TDKT thj xã (qua 

phOng Ni vçi) trtróc ng?iy 10/12/2021. Don vj nào np chrn sê không thrçic xét 
thi dua, khen thu&ng trong naim 

6. DIng k thi dua khen tlitrO'ng nim 2022: 
Các co quan, do'nvj, UBND các phu'è'ng, xã dàng k các danh hiu thi dua 

dâu nàm gui ye Hi dông thi dua khen thu'ó'ng thj xã (Qua phOng Ni v) trwó'c 
ngày 15/01/2022. 

Nêu don vj nào khOng däng k dâu nàm s không có co So cho Hi dOng thi 
dua khen thu'O'ng thj xét kEen thu'ng sau nay. 

Nhn du'oc vn ban nay dê nghj các co quan, don vj triên khai thirc hin 
nghiêm tñc, nCu có van dê vu'ó'ng mac, lien h trirc tiêp phông Ni vi - Co quan 
ThuOng trirc I-1i dOng TDKT thj xä dê du'gc huó'ng dan thrc hin./. 

TVo'i ,zhân: 
- Nhtr trên; 
- Chü tjch UBND thj xii; 
- Các phO ChU tjch UBND thj xI; 
- Các thành viên HDTDKT tlii x; 
-Lu'u: VT,NV.4.X 

Doin Tiôn Dung 
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