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V vic dánh giá, chrn dim, 
xep loai thi dua närn 2021 

KIrth giri: 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti' do - Htnh phüc 

Cia Lô, ngày tháng 11 nám 2021 

- Các phông, ban co quan UBND th xà; 
- Các dan vj si.r nghip trirc thuc UBND thj x; 
- UBND các phuông, xã. 

Thirc hin Quyt djnh 21/2020/QD-UBND ngày 19/8/2020 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic ban hành quy djnh xp 1oii thi dua hang nám trên dja bàn tinh 

Ngh An. 

UBNID thj xA d nghj các phông, ban, ngành, Ca quan, UBND các phu?mg, xã 

tçr dánh giá, xp 1o.i thi dua cüa dan vj, dng thO'i chrn dim thi dua chéo cho các dan 

vi nhu sau: 

I. M1JC IJICH, YEU CAU: 
Vic tir dánh giá, xp 1oi vâ chm dirn chéo phãi duc thrc hin cong khai, 

dan chü và dung quy trInh, dam bâo tinh khách quan, trung thirc d dánh giá dung 
cong tác thi dua khen thu&ng näm 2021. 

II. NQI DUNG VA PHUNG PHAP DANH GIA 
Các phông, ban, ngành thj xã và các phuè'ng, xã can ci vào mirc d hoàn 

thành nhim viii d tir dánh giá xp 1oti don vj, dja phrong rnInh theo h tMng 
thang dim quy djnh nay. 

1.Tirdánhgiá: 
- Bang tiêu chI tir dánh giá, xp loi thi dna cüa các phông, ban, ngànhTheo 

muphy lyc Igi kern) 
- Bang tiêu chI tir dánh giá, xp 1oii thi dua cüa các xâ, phung.(Theo rnáu 

phy lyc IIgt'ri kern,) 
2. Châm dim, xp 1oii thi 1ua chéo 
- Các phumg, xA chm dim chéo cho các phông, ban, ngành thj xã (Theo 

rnáuphy lyc III gi kern,) 
- Các phông, ban, ngành thj x chm dim chéo cho các phung, xa. ('Theo 

rnc'uphy lyc IVgt'ri kern) 
3. Cách tInh diem 
a. Thang dim tM da cho h thng tiêu chI tir chm diem và chm chéo là 

100 dim, trong do Co 10 dim thung và dirn trir. 
b. Dim thuing và cách tInh dim 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

- Dim thu&ng do vugt k hoach thirc hin các chi tiêu du'gc giao và thrc 
hin t& cong tác quân 1 nhà nuc di vó'i lTnh virc phi trách: Các nhim v, chi 
tiêu k hoach nu hoàn thành 100% là dat  dim chu.n, Cu vu'gt 1% du9'c cong 
them 01 dim nhung tng s dim thuOng khOng vuçit qua 10% so vth dim chun 
cüa nhóm tiêu chI do. 

- Thu&ng dim mói, ni b.t, sang tao:  th.rgc cong them 01 dn 05 diem. 
- Tng dim thiRng quy djnh không vuçt qua 10 dirn 
c. Dim trr và each tInh dim 
- Các nhim v1i, chi tiêu k hoach, cir giãm 1% so vri chi tiêu k hoach bj 

trir 01 dim nhixng tong so diem tri'1 không vu'9't qua 10% so vói dirn chun cüa 
nhóm tiêu chI do. 

- Trong näm xp loai,  dan vj, nu Thu tru'&ng dan vj có don thi.x, khiu nai 
t cáo hoc có vn d ni cm du?c ca quan có thm quyn kt 1un có vi pham, 
tüy vào muc d sê bj trr ti.r 1 dn 10 dim, hoc ha mt bc xp loai. 

- Dan vj vi pham các quy djnh v cong tác TDKT bj trfi 1 dn 02 dim. 
4. Cách xêp loai 
Xêp ba1  chit liiçing gm 05 loai: Hoàn thành xut sc nhim vi, Hoàn thành 

tt nhim vi, hoàn thành nhiu vu, không hoàn thành nhirn v. 

Hoàn thành xuât sac nhiêm vu: 90 dim tr len 

Hoàn thãnh t& nhiêm vu: 80 dn duó'i 90 dim 

Hoàn thành nhiêu vu: 70 dn du'O'i 80 dirn 

KhOng hoân thành nhim v11: dat dual 70 dirn 

S lugng các don v dat  loai Hoàn thành xut sc nhirn vii không vu9't qua 

20% tang s các dan vj dugc xp loai Hoân thành t& nhirn vii theo tü'ng linh virc phii 

trách. 

Lu'u j: ChIhn dkm chéo cho các plzbng, ban, cton vj xep Ioçii hoàn thành 
xuIt sà'c nhim vy không vwçrt qua 20% trên lông sá don vj dtle9'c xep loçii Hoàn 
lhành 111 nhiêrn vy. 

D nghj các phông ban, don vj, các xã, phuông gi'i bang tir xp loai,  dánh 
giá và bang chm chéo v UBND thj xã (qua phông Ni vii) lruó'c ngày 
25/11/2021. 

Noi n/ia,,: 
- Nhu trén; 
- Chü tjch UBND thj xã; (B/c) 
- Luu: VT, NVA 

Don Tiên Dung 



U( BAN NHAN DAN 
Tm xA CIXA LO 

PHU LUC I 
BANG TIEU CII! TI)' DANH GIA, XEP LOid THI DUA 

CUA CAC PHONG, BAN, NGANH CAP Till xA 

TT NhOm tiêu chI 
Kt qua 

thuc hiên 
JJiêm 
chun 

Dim tçr 
chm 

I Thiyc hin tot nhim vij chinh trj du'Q'c giao 45 

1 
Tharn nuru kjp thai, chit lucrng CO hiu qua cho 
Thj u, HDND th, UBND thj xa ban hành các 
van ban d chi dao,  diu hành. 

20 

2 
Thi.jc hin tt các chi tiêu, nhim vi do Thj i:iy, 
HDNT thj xä, UBND thj xa giao 

15 

Xây dijng Va thirc hin các chirnng trInh hành 
dng, k hoch cong tác närn 

10 

Thirc hin tOt chü trung, chInh sách cüa 
Bang, pháp 1ut cüa Nhà nu*c 

35 

1 Thijc hin cong tác cãi cách hành chInh 10 

2 
T chirc quán trit và thirc hin tt chü truang, 
chInh sách cña Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nuâc. 

6 

Thirc hin Chi thj so 05-CT/TW cña Bt ChInh trj 
v "H9c tp và lam theo tu tuâng, dto di'rc, 
phong each H ChI Minht' và các van ban lien 
quan. 

5 

Trin khai thirc hin các chuong trInh, k hoch, 
chucing trInh cüa các Sâ, ban, ngành 

4 

Thirc hin cong tác sp xp, t chiirc b may tinh 
giãn biên ch và cong tác can b 

3 

6 Thirc hin cong tác thanh tra, kim tra 3 

7 
Thrc hin quy ch dan chü ca s và cong tác tip 
dan; giâi quyt tt dan thu khiu n.i, t cáo cUa 

cOng dan 
2 

8 
Cong tác xay dirng Dáng, các th chc doàn th& 
qun chüng 

2 

T1 chfrc trin khai và thirc hin tt phong trão 
thi (tua 

5 

1 Các phong trào thi dna din hInh cüa ti'rng dan vj 3 



2 

Thijc hin các phong trào thi dna gän vói vic 

"H9c tp vã lam theo tii tixOng, dto dirc, phong 

each H ChI Minh" 

2 

T chñc, trin khai thirc hin tot cong tác 
TDKT 

5 

1 

Thuc hiên t& Lut TDKT Va các van bàn c1ia 

Trung uong, tinh v cong tác Thi dua, Khen 

thu&ng hang näm 
2 

2 
Cong tác bi di.rO'ng, xây dirng nhãn rng din 

hInh tiên tin 
2 

Thirc tt ch d bão cáo, quy trInh, thi1 tic h s 

khen thuâng và thii gian quy djnh 
1 

V Diem thithng, dim trfr 10 

1 Dim thuing (không qua 10 dim) 

2 Dimtrir 
* Tong cong: 100 
* Tir nhin 1oi: 

TRIIO'NG PHONG 
(K ten, dóng du) 



PHU LUC  H 
BANG TIEU CHi TIJ DANH GIA, XEP LOAI THI DUA 

CUA CAC XA, PHIIO'NG 

TT Nhóm tiêu chi Kt qua thiic hin Djem 
chun 

Diem tr 
chm 

Thuc hin tot nhim vi chInh tn thrqc 
giao 

1 Tc d tang giá trj san xuAt, trong do: 
Nêugiátrjvâ% 
dat dime so vó'i 

KH 
9 

a)  Giá trj san xut nông - lam - ngu nghip 
Nêu giá trj vâ % 
dat dime so vi 

KH 
3 

b)  Giá trj san xut cong nghip - xây dirng 
Nêu giá tr và % 
dat dime so vi 

KH 
3 

c)  Thrnmg mai  - djch vi - du ljch 
Nêu giá trj và % 
dat du?c so vó'i 

KH 
3 

2 Thu ngân sáeh 
Nêugiátrj.và% 
dat duoc so vó'i 

KH 
5 

3 - Binh quân dâu ngixi/näm 
Nêu kq? So sánh 

nam tri.róc 
3 

4 Giám t' 1 h nghèo (theo tiêu chI mâi) T' lt giãrn duçc % 6 
5 Lao dng và xa hi 5 

a)  S lao dng dtiçc giãi quy& vic lam, 
So lu'Q'ng, t 1 dit 

sovóiKH 
3 

b)  
Chàm Jo gia dinh chInh sách, ngithi có 
cong và thirc hin chInh sách xä hi 

2 

6 Giáo due và dào tao 7 
a) Huy dng tré em drài 5 tui vao mrn non Dt % so vâi KI-1 2 

b) Huy dng tré em dui tui vào lap 1 Dtt % so vâi KH 2 

c) S tru?ing chun Quc Gia 
So luQng, dat % so 

KH 
3 

7 Yté 6 

a)  Giãm t' sutt sinh Thuic hiên/KI-I? 2 

b)  T 1 nguñ sinh con thir 3 tth len Thirc hin!Kfl? 2 

e) 
Giâm T' lê tré em duài 5 tui suy dinh 
dug 

Thiic hin/KI-I? 2 

8 Vänhóa 5 



P1u tue III 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tij do - Hnih phüc 

BANG DIEM CUA CAC xA, PHIfNG CHAM CHEO CHO CAC PHONG BAN, DN V NAM 2021 

Diem châm chéo cho cáe phOng, ban, ngành 

T 
T 

Ten dan vi 
Diem 
chun 

VP 
HDND 
UBND  

,. 
Noi 
vii 

LD, 
TB& 

Tài 
chInh 
K 

Than 
h tra 
thi xä 

Tu 
pháp 

TN& 
MT 

Kinh 
tê 

Quãn 
1 do 
thi  

Van 
hoá 
thông 
tin 

Giáo 
diic 

Y 
t 

Ban 
quán 
1 cac 
dir an 
DTX 
D 

DÔ1 
Quan 
1)T 

TTD 
T 

Ban 
Quan 
1' do '. 
thl 

Trun 
g tam 
VH 
TT& 
TT 

Trung 
tam 
Dich 
vii 
NN 

Trun 
g tam 

F1t  
triên 
qy  
dat 

Trung 
tam 
C(ru 
h va 
PCTT 

Ban 
quán 
i 
nghia 
trang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 NghiHái 100 

2 NghiHOa 100 
Nghi 
Hinm 

100 

4 Nghi Thu 100 

5 NghiThiy 100 

6 Thu Thüy 100 

7 Nghi Tan 100 

Xêp 1oii: 

Liiii j': Các xii, phir&izg cli ii,,, cikiiz chéo cho CdC Plibiig, baji, thi,i vi xiip loai hoàii thành xut sic nI,i,n vi khôizg vupt qua 20% trên tong sO 
don vi etu'o'c xép lou! Hoàn than/i tt nhiê,n vu. 

TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU T!CH 
(K ten, dong du) 



PHLCIV 
CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

BANG DIEM CUA CAC PHONG BAN, DN V CHAM CHEO CHO CAC xA, PHU'UNG NAM 2021 

TT 
Ten các phông, ban, don 

v! 

Diem chãm chéo cho các xä, phuông 

Dim 
chuãn 

Phuô'ng 
Nghi Hãi 

Phuông 
Nghi Hôa 

Phuong  
Nghi 

Huong 

Phtrô'ng 
Nghi Thu 

PhtrO'ng 
Nghi Thüy 

Phtrông 
Thu Thüy 

Phurng 
Nghi Tan 

Phông,do'nv  100 

Xêp 1oii 

Luit j: P/zàng, ba,,, don vj ch,n diê,n clzéo cho các xi?, phu'ô'ng xép loii hoài, thà,,h xuãt sc nhi(m vi không vu'Ø 
qud 20% trên ting siJ do'n vj du'p'c xp 1oii Hoàn iii ành thi nj'&'n  vy. 

TRUOG PHONG 
(K ten, dóng du) 
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